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SEÇÃO I

Ata da 307ª Sessão da Câmara dos Deputados, Deliberativa 
Extraordinária, Matutina, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 

da 54ª Legislatura, em 14 de novembro de 2012.
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 3º Secretário 

Esperidião Amin, Celso Maldaner, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Jorge Tadeu Mudalen
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes

Partido Bloco

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Francisco Escórcio PMDB 
Total de Maranhão 1

CEARÁ

Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Total de Paraíba 2

PERNAMBUCO

Severino Ninho PSB 
Total de Pernambuco 1

BAHIA

Afonso Florence PT 
Claudio Cajado DEM 

Luiz Alberto PT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Total de Minas Gerais 5

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 3

RIO DE JANEIRO

Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Jordão PMDB 
Glauber Braga PSB 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 9

SÃO PAULO

Devanir Ribeiro PT 
Jefferson Campos PSD 
Junji Abe PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Newton Lima PT 
Total de São Paulo 5
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MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 3

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Total de Goiás 2

PARANÁ

Nelson Meurer PP 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Esperidião Amin PP 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul 7

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 62 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos os nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo 
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

Of. no 947/2012/PSDB

Brasília, de novembro de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Bruno 

Araújo, Eduardo Azeredo e Izalci, como membros titulares, 
para integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei no 2.177/11, que altera as Leis 
nos 6.815, de 1980; 11.540, de 2007 e 12.309, de 2010. 
Revoga as Leis nos 10.973, de 2004 e 8.010, de 1990.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em, 14-11-2012.  – Marco Maia, Presidente.

Of. no 951/2012/PSDB

Brasília, de novembro de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Andreia 

Zito, como membro suplente, para integrar a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
no 7.663/10, que acrescenta e altera dispositivos à Lei 
no 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sis-
tema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor sobre 
a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir 
circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos 
arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuá-
rios ou dependentes de drogas e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se. 
Em, 14-11-2012. –  Marco Maia, Presidente.

Ofício GAB/PSD no 1.230

Brasília, 14 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vos-

sa Excelência que, em virtude de meu afastamento 
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para cumprir Missão no Exterior, indico para exercer 
as funções de Líder do PSD, no período de 19 a 23 
de novembro do corrente, o Senhor Deputado Fabio 
Faria  –  PSD/RN.

Cordialmente, _ Deputado Guilherme Campos, 
Líder do PSD.

Publique-se. 
Em, 14-11-2012. –  Marco Maia, Presidente.

Ofício no 212-L-Democratas/12

Brasília, 13 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado João 

Bittar, para integrar, como membro titular, o Conselho 
Parlamentar pela Cultura da Paz.

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

Publique-se
Em, 14-11-2012. – Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Passa-
-se às

IV – Breves Comunicações

Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Ca-
piberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, convido-os a participar da 8ª edição do 
AMAZONTECH, que acontece pela primeira vez no 
Amapá, desde terça-feira até o dia 17.

O AMAZONTECH é promovido pelo Governo do 
Amapá, SEBRAE, EMBRAPA e Universidade Federal 
do Amapá, com apoio da Caixa Econômica, SUDAM 
e Associação Brasileira dos SEBRAE Estaduais, e, a 
cada ano, ocorre numa das capitais amazônidas.

A 8ª edição do AMAZONTECH vai receber mais 
de 60 expositores, atrair 30 mil visitantes e gerar 4 mil 
empregos diretos e indiretos; uma oportunidade ímpar 
de negócios.

O AMAZONTECH acontece no Complexo do Meio 
do Mundo, esquina com o Rio Amazonas, espaço de 
43 mil metros quadrados que inclui o Monumento do 
Marco Zero do Equador, a Escola Sambódromo de 
Artes Populares e a Cidade do Samba e consolida-se 
como espaço de cultura, lazer e negócios.

Solicito, Sr. Presidente, a divulgação desta minha 
fala no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – V.Exa. 
será atendida, nobre Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Conce-
do a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, hoje, dia 14 de novembro, é o Dia 
Mundial do Diabetes.

O Brasil possui cerca de 12 milhões de pessoas 
com diabetes. Trata-se de um caso de saúde pública. 
Por isso, faz-se necessário traçarmos estratégias para 
diminuir a incidência dessa patologia, que é associada 
ao binômio sedentarismo-obesidade. 

O tema do Dia Mundial do Diabetes é Proteja 
nosso Futuro, que destaca a importância da educação 
em diabetes para evitar o aumento dessa epidemia e 
assegurar que a população seja saudável.

Urgentemente, o Ministério da Saúde tem que 
rever suas normatizações, porque faltam remédios e 
insulinas, e seus programas educacionais, bem como 
fazer reciclagem para os profissionais e mudar a es-
tratégia, porque não podemos deixar a população vul-
nerável ao diabetes.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 14 
de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, cujo tema 
é: Proteja nosso Futuro, que destaca a importância da 
educação em diabetes para todos, para que possamos 
evitar o aumento desta epidemia global e assegurar 
um futuro mais saudável para todos.

Hoje o Brasil tem cerca de 12 milhões de pesso-
as com diabetes. Tornando-se um caso de saúde pú-
blica, as causas são muitas, mas sempre associadas 
ao binômio sedentarismo-obesidade, pelo menos no 
tipo 2. E o tipo 1, não se sabe exatamente o porquê, 
também vem crescendo de modo preocupante e pre-
cisa ser tratado adequadamente.

É crescente a necessidade de educação sobre 
diabetes e de aumento de programas de prevenção. 
Faz-se necessário que o Governo implemente estraté-
gias e políticas eficazes para prevenção e tratamento 
do diabetes e suas complicações. Não podemos aceitar 
que as pessoas não recebam tratamento adequado, 
pois até nas capitais mais desenvolvidas do nosso 
País o SUS negligencia o fornecimento de insumos, 
medicamentos e insulinas.

A portaria do SUS para o fornecimento de re-
médios e insulinas e o Programa de Educação em 
Diabetes do Governo há muito tempo necessitam ser 
revistos, para que possam ser fornecidas as melhores 
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insulinas e remédios orais e desenvolvidos programas 
de educação mais eficazes para familiares, médicos e 
demais profissionais da saúde, proporcionando melhor 
tratamento ao paciente diabético e evitando complica-
ções futuras.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vou fazer um breve comentário sobre a 
notícia Um a zero para a criminalidade, veiculada nos 
jornais de Santa Catarina:

“Santa Catarina e muito menos Florianópolis não 
podem permitir a importação da violência de grandes 
centros como São Paulo. Os cenários da madrugada, 
com ônibus queimados, carros e postos policiais atin-
gidos a tiros não combinam com nosso Estado.” 

É verdade. A violência está se espalhando para 
o Brasil inteiro. Apertam no Rio de Janeiro, apertam 
em São Paulo, vai para Santa Catarina, Governador 
Esperidião Amin. E nós estamos vivendo momentos 
dramáticos. Nosso Estado é um Estado pacífico. A Ca-
pital catarinense é uma cidade em que não há essa 
violência. Agora, surpreendentemente, nossa capital 
é atingida. E o pior é que essa violência está deixando 
a sociedade de Florianópolis apavorada, pois nós não 
somos acostumados a esse tipo de coisa. Por isso, essa 
advertência dos jornais é um alerta às autoridades. 

Não adianta você querer culpar a polícia só de 
Santa Catarina. O problema é que está vindo bandido de 
todo lado, Deputado Jorginho. Fogem do Rio de Janeiro 
e de São Paulo, pois apertam lá, e estoura em Santa 
Catarina, porque é um Estado pacato, principalmente 
na capital, onde há ordem, onde a polícia é rigorosa. 
Mas, infelizmente, agora deram para queimar ônibus, 
dar tiro em polícia. A coisa está complicada. 

Realmente nós estamos preocupados e queremos 
nos somar a essa preocupação da imprensa catari-
nense no que for possível. E tenho certeza que todos 
os Deputados catarinenses vão trabalhar para isso.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – A Mesa 
se solidariza com as colocações de V.Exa., nobre De-
putado Onofre Santo Agostini, e igualmente assume 
essa preocupação que V.Exa. registrou em seu pro-
nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
gostaria de fazer dois registros. 

O primeiro é que mais de 200 novas câmeras 
de vídeo e monitoramento serão instaladas em pon-
tos estratégicas de Cuiabá e Várzea Grande, no meu 
Estado, Mato Grosso. São equipamentos mais mo-
dernos, com sistema HD (imagens em alta definição), 

que proporcionarão ao operador condições de deta-
lhamento das situações visualizadas, a fim de garantir 
mais tranquilidade à sociedade mato-grossense, que 
vive em uma metrópole e está se preparando para a 
Copa do Mundo, que também iremos sediar. 

Então, é importante essa modernização no acom-
panhamento. Quanto à questão de segurança, como 
já foi falado aqui anteriormente pelo Deputado Onofre, 
nós vivemos também um caos lá em Mato Grosso.

Sr. Presidente, registro também meu voto de pe-
sar pelo falecimento do Sr. Eduardo Henrique Miguéis 
Jacob. O meu amigo Eduardo Jacob faleceu nesse últi-
mo final de semana. Ele tinha 53 anos, foi assessor da 
extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato 
Grosso – COHAB, do Tribunal de Contas do Estado 
e assessor da Casa Civil do Governo do Estado. Na 
Assembleia Legislativa, atuou como Procurador-Geral, 
Consultor Jurídico e Ouvidor. Também foi eleito juiz 
membro do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral pelo 
quinto constitucional, pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Mato Grosso.

Quero externar minha solidariedade e demons-
trar meus sentimentos aos seus familiares, a Carlinda 
Jacob, ao Felipe e suas filhas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 
200 novas câmeras de videomonitoramento serão 
instaladas em pontos estratégicos de Cuiabá e Vár-
zea Grande. São equipamentos mais modernos, com 
Sistema HD (imagens em alta definição), que propor-
cionam ao operador condições de detalhamento das 
situações visualizadas, para garantir mais tranquilidade 
à população e ao torcedor durante os jogos da Copa 
do Mundo de 2014 na Capital de Mato Grosso. 

No “trecho FIFA”, que compreende áreas como 
aeroporto, hotéis, centro de treinamento, Fan Fest e 
Arena Pantanal, haverá 100% de cobertura das câme-
ras. Ou seja, a delegação desembarcou no aeroporto 
e, para onde ela for, nesses locais dito oficiais, teremos 
o monitoramento pelo Centro Integrado de Operações 
de Segurança Pública. 

Atualmente o Centro Integrado conta com 72 câ-
meras de videomonitoramento espalhadas nas duas 
cidades e mais 12 câmeras do sistema Óptico de 
Reconhecimento de Caracteres (OCR), usado para 
checagem, em tempo real, de veículos que trafegam 
por Cuiabá e Várzea Grande. Além da ampliação do 
Sistema de Videomonitoramento em Cuiabá e Várzea 
Grande, o CIOSP será expandido e transformado em 
um grande Centro de Comando e Controle. 



37128 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

No local irá funcionar o monitoramento, atendi-
mento, despacho e a sala de crise, onde, no período 
dos jogos, estarão concentradas todas as entidades 
de segurança pública que vão agir e comandar a ope-
ração na rua, usando como suporte as câmeras e os 
meios de comunicação instalados no Centro. 

Hoje são oito postos de despachos e monitora-
mento, e até a Copa serão 24. Do Centro, os profissio-
nais irão monitorar as áreas sensíveis, objetivando uma 
resposta imediata a qualquer incidente, garantindo um 
atendimento de qualidade para a população. 

Este ano, a Secretaria de Segurança Pública, por 
meio do CIOSP, testou um software usado nos Centros 
de Comando e Controle. O equipamento foi usado em 
um simulado de atendimento da polícia e do bombeiro 
em ocorrências de trânsito, explosivo e sequestro, que 
aconteceu no dia 6 de junho deste ano, na Avenida do 
CPA, em Cuiabá. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a mobilização dos Prefeitos, na Capital 
da República, objetiva conseguir do Governo Federal 
apoio financeiro para superar crise angustiante que 
alcança as nossas comunas, já objeto de seguidos 
pronunciamentos desta tribuna, com vistas a mobili-
zar o Palácio do Planalto para a concessão de ajudas 
imediatas, sob pena de muitas cidades não cumprirem 
os seus encargos essenciais neste final de gestão, o 
que trará implicações legais das mais graves, acarre-
tando a ampliação do quadro de redobrada carência, 
sobretudo no Nordeste brasileiro.

Ontem, sob a coordenação da Confederação 
Nacional dos Edis, foi processada uma concentração 
de centenas deles na busca de alternativas imediatas 
capazes de atenuar, sem delongas, os entraves com 
pagamentos inadiáveis, como folha de pessoal e con-
tribuição previdenciária, já que não existe disponibili-
dade para atender a tais compromissos.

Enquanto isso, a Presidente da República e o 
Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, 
anunciaram ontem o Programa Mais Irrigação, no 
montante de 10 bilhões, num esforço para minimizar 
os efeitos da calamitosa estiagem, já comentada neste 
plenário, pela voz reprisada dos nossos representan-
tes, cada qual apontando a gravidade da conjuntura 
que se desenrola no Polígono.

Dilma Rousseff, falando na ocasião do lança-
mento do anunciado programa, afirmou textualmente: 
“Nós vamos derrotar a seca. Vamos usar, para isso, 
o que nós temos de melhor no mundo da tecnologia. 
Não vamos medir esforços”, enfatizando tal compro-
misso no instante em que procedia ao lançamento do 

Programa Mais Irrigação, no qual estão previstos in-
vestimentos para ajudar os pequenos produtores, mas 
o que vai mudar mesmo a realidade do Semiárido nor-
destino serão os 20 bilhões já anunciados para obras 
diretamente relacionadas à oferta de água na região.

De conformidade com a Primeira Mandatária, o 
Executivo aumentou o apoio a projetos que envolvem 
agricultores familiares, de 11 Estados – quando o PAC 
2 foi lançado – para 27. Ela assegurou também que, 
até o final do ano, serão entregues aos rurícolas 160 
mil cisternas.

Espera-se, assim, que o propósito externado pela 
União não venha a sofrer embargos de qualquer na-
tureza, como desejam milhões de habitantes acossa-
dos, agora, pela maior intempérie dos últimos 40 anos.

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
apenas para registrar a vitória do Fluminense, tetra-
campeão brasileiro. 

Quero, em homenagem ao nosso querido trico-
lor, registrar nos Anais desta Casa artigo intitulado O 
orgulho quebra o silêncio, publicado no jornal O Globo, 
edição de terça-feira, dia 13 de novembro, de autoria 
de João Máximo.

Viva o Fluminense!
Viva o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – É bom 

V.Exa. esclarecer a que tricolor V.Exa. se refere real-
mente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

O orgulho quebra o silêncio
Texto de João Máximo
Velho tricolor daqueles que viram Tim, Romeu 

e sua turma ganharem cinco campeonatos cariocas 
em seis anos, põe o saudosismo de lado e faz uma 
surpreendente revelação: “ Raras vezes o torcedor do 
Fluminense teve tanto motivo para se orgulhar do que 
nestes últimos quatro anos”. Será?

Ou talvez fosse o caso de perguntar se não esta-
riam mais orgulhosos os ex-reservas que, no primeiro 
Fla-Flu, lá se vão cem anos, derrotaram os ex-titulares 
que foram criar o futebol no Flamengo? E o primeiro 
tri, Marcos Carneiro de Mendonça defendendo bolas 
incríveis sem perder a elegância? E os já citados cinco 
títulos em seis anos? E os do timinho de Castilho, joia 
mais citada da tríplice coroa de 1951? E os da Copa 
Rio, ganha no ano do cinquentenário, hoje reivindicada 
como conquista mundial? E os dois primeiros campeo-
natos brasileiros? E o que dizer dos torcedores diante 
do terceiro tri carioca, o de Assis, Romerito e compa-
nhia? E a Máquina de Roberto Rivelino?

TIME DE GUERREIROS
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E claro que, como todo grande clube brasileiro, o 
Fluminense tem muito para seu torcedor se orgulhar. 
Sua história, em vários pontos, coincide com a própria 
história do futebol do Rio, quando não do Brasil. Mas 
o velho tricolor lá de cima tem suas razões para achar 
que o orgulho do momento é especial. Primeiro, por 
renovar as esperanças de uma geração que, depois 
de dois rebaixamento, chegou a temer que o Flumi-
nense estivesse se apequenando. Segundo, por livrar 
outra geração do susto de ver a queda se repetir em 
2009. Foi neste, na heroica arrancada que contrariou 
a arte dos profetas e a ciência dos matemáticos, que 
o Fluminense, escapando da degola, deixou de ser 
“pó de arroz” para se transformar no “ time de guer-
reiros”, cujo o símbolo pode ser Fred, sua garra, seu 
amor à camisa, seus gols. É com este time, que luta e 
vence, que o jovem torcedor se identifica. Por último, 
para conquistar de vez esse mesmo torcedor jovem (e 
trazer de volta o menos jovem eventualmente desgar-
rado), há o orgulho por estes dois campeonatos bra-
sileiros ganho em três anos, com terceiro lugar e um 
título carioca de permeio. Tudo no rastro da formidável 
arrancada de 2009, tão heroica como um gol de Fred 
já nos acréscimo.

Desde os tempos idos que só velhos tricolores 
testemunharam, poucas vezes o Fluminense esteve 
de mão dada com o sucesso. Pelo menos, como num 
futebol como o atual, de campeonatos brasileiros lon-
gos, difíceis e sofridos, de sol, chuva e de ventos so-
prando em várias direções.

É claro que este Fluminense não pretende com-
petir com outros Fluminenses. Muito menos superar 
em orgulho outras glórias passadas da história do clu-
be. Mas é especial por dar ao jovem torcedor – tão ou 
mais importante do que os que viu Tim e Romeu em 
ação, já que é dele que depende o futuro do clube – 
uma razão para também se sentir orgulhoso.

Se já não fosse saudade, Artur da Távola talvez 
repetisse hoje o que disse um dia sobre seu clube de 
coração: “ ser Fluminense é saber pensar ao lado de 
sentir e emocionar-se com dignidade e discrição” Talvez. 
Mas, ao ver as comemorações do tetra, certamente o 
poeta repensaria sua crença de que ser Fluminense 
é, também, calar o orgulho sem o perder. Em vez de 
calar o tricolor de 2012 prefere gritar, bradar, proclamar, 
explodir, orgulhoso, sua alegria de guerreiro vencedor.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Com 
a palavra o Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais 
Parlamentares, trago uma grande preocupação. Na sex-
ta-feira, às 9 horas da manhã, haverá uma grande mo-

bilização, seja de avicultores, seja de funcionários que 
foram exonerados do frigorífico Diplomata, em Xaxim.

Infelizmente, aquela indústria está sem solução. 
Infelizmente, Xaxim está vivendo essa triste realidade. 
Milhares de funcionários daquela empresa e aviculto-
res estão numa situação muito triste. Então, vamos ter 
uma grande mobilização e ver o que vamos fazer com 
o frigorífico Diplomata, no Município de Xaxim.

Queremos trazer essa grande preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Con-

vido para usar a palavra o Deputado Severino Ninho.
O SR. ALCEU MOREIRA – Sr. Presidente, Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) – Com 

a palavra o Deputado Severino Ninho. A seguir, o De-
putado Alceu Moreira.

O SR. ALCEU MOREIRA – Está bem.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem esta Casa aprovou um projeto que obriga as 
empresas – ao emitirem notas fiscais – a detalhar os 
impostos referentes aos produtos adquiridos e servi-
ços. É um passo importante para o consumidor, como 
já disse ontem. 

Também gostaria que esta Casa desengavetas-
se o projeto que trata das 30 horas semanais para os 
enfermeiros e para as parteiras, porque esse projeto 
se arrasta desde 2002, e a categoria está a reclamar 
desta Casa. A categoria defende a aprovação daquilo 
de que tanto precisa e que é importante também para 
o País, pois a redução na jornada de trabalho dos en-
fermeiros possibilitará melhores condições também 
para os pacientes.

Muito obrigado.

O Sr. Esperidião Amin, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Celso Maldaner, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Celso Maldaner) – Com a 
palavra o Deputado Alceu Moreira.

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta Casa deveria tomar um tempo importante 
para fazer o debate sobre o pacto federativo. 

Os últimos dias demonstram que a falta de com-
promisso do Governo Central com os entes federados 
pode nos levar à desintegração. A desoneração do 
Imposto sobre Produtos Industrializados gera uma fa-
lência coletiva nos Municípios. Os Prefeitos vão para a 
“ficha suja” sem terem culpa de absolutamente nada. O 
dinheiro que estava previsto para receberem do fundo 
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a que têm direito não será recebido porque o Governo 
incentivou a economia com o chapéu alheio.

É um desrespeito completo para com os entes 
federados. Qualquer coisa que prejudique os Estados 
e os Municípios não representa nenhum problema, 
desde que salve o caixa do Governo Federal.

Eu sou municipalista, e isso é realmente um cri-
me contra a Federação brasileira. 

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, teve início no domingo e 
se encerra hoje o III Congresso Brasileiro do Cacau. Mil 
pessoas na abertura – eu estava lá. Técnicos, produ-
tores, cientistas debatem o cacau e dali vão tirar uma 
plataforma para os próximos anos. 

Sr. Presidente, aproveitei a oportunidade para 
reclamar temas para este ano ainda. O primeiro tema 
é o concurso público da CEPLAC, órgão importante 
que cuida daquela lavoura.

O segundo tema: que a Presidenta Dilma Rous-
seff determine ao Ministério da Agricultura e aos de-
mais Ministérios que encaminhem para esta Casa a 
proposta de abertura de prazo para a renegociação 
da dívida dos produtores de cacau. Nós queremos um 
novo prazo: até dezembro do ano que vem. 

Eu acredito no cacau, Sr. Presidente. E há pro-
dutores de cacau nesta Casa, a exemplo do Deputado 
Paulo Magalhães, um grande produtor daquela região. 
Acredito no cacau, acredito na produção de chocola-
te com as cooperativas, com os pequenos produtores 
organizados. 

Sr. Presidente, essa lavoura é importante e res-
ponsável pela preservação da Mata Atlântica na Bahia.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dei-
xar registrado desta tribuna a importância do evento 
III Congresso do Cacau, que se realiza nestes dias na 
cidade de Ilhéus. A abertura do Congresso foi um êxi-
to e contou com a presença estimada de mil pessoas, 
entre autoridades, cacauicultores, pesquisadores, ex-
tinsionistas, estudantes e interessados no tema.

A ideia é a de que o Congresso discuta ampla-
mente o tema do Cacau e da produção do chocolate, 
chegando a propostas pontuais para o melhor desen-
volvimento de seu cultivo e de sua comercialização. A 
condução dos trabalhos pela CEPLAC é uma garantia 
de que o Congresso será um sucesso.

Nesse sentido, na abertura do Congresso, reali-
zada no domingo (11 de novembro), fiz uso da palavra 
defendendo que existem duas questões fundamentais 

a serem tratadas, as quais fortalecerão a produção 
cacaueira e terão grande impacto na região. São elas:

1) O fortalecimento institucional da CEPLAC, com 
a abertura de novo concurso público que possa dotá-
-la de quadros especializados e em número suficiente 
para a continuidade de suas atividades. É necessário 
falar da importância da instituição no desenvolvimen-
to da cacauicultura brasileira e do papel que ela tem, 
não só para a economia da região e da Bahia, mas 
também para a economia nacional. Para a concretiza-
ção deste ponto, intensificaremos a articulação com 
as autoridades federais.

2) Como segundo ponto, manifestei a importân-
cia das negociações com o Governo Federal no sen-
tido da ampliação dos prazos para a renegociação da 
dívida dos produtores de cacau, tratadas pela Lei nº 
11.775, de 2008, até dezembro de 2013. Tenho certe-
za de que o Governo Federal se sensibilizará ao pleito 
dos cacauicultores. E, com este objetivo, dirijo estas 
palavras à Presidenta Dilma Rousseff, solicitando que 
considere com carinho esta demanda, que trará gran-
des benefícios para a economia e a população do sul 
da Bahia e que é de custo muito baixo em relação aos 
benefícios que trará.

Para concluir, Srs. Parlamentares, quero mani-
festar que tenho fé de que a cacauicultura e a indús-
tria chocolateira serão tratadas com uma justa política 
desenvolvimentista por nossos governos, viverão novo 
auge, cumprindo um papel fundamental na criação de 
riquezas e na melhoria de vida da população do sul 
da Bahia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Celso Maldaner) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Ângelo Agnolin, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, nós estamos agora encerrando 10 dias em que 
estivemos na Liderança do nosso partido, em razão de 
viagem ao exterior do nosso Líder, o Deputado André 
Figueiredo. 

Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, 
de público, à nossa assessoria, à Consultoria e muito 
especialmente aos colegas Parlamentares do partido 
pela grande convergência e forma fidalga com que 
debateram os grandes temas que tramitaram por esta 
Casa nesses 10 dias. Aqui se definiu a votação da dis-
tribuição dos royalties, tivemos aqui ontem a importante 
decisão sobre o adicional de periculosidade para os 
vigilantes, aprovamos a Medida Provisória nº 576, de 
2012, enfim, tratamos de matérias da mais alta rele-
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vância e tivemos o privilégio de termos contado com 
a nossa bancada. 

Mas o que, de fato, chamou a atenção nesta se-
mana foi a Marcha dos Prefeitos. Nessa marcha, pu-
demos ouvir e analisar a trágica dificuldade com que 
esses gestores estão, na quase totalidade, encerrando 
seus mandatos. E são dificuldades inclusive de risco 
de inelegibilidade, por razões que não decorrem de 
ineficiência administrativa ou de atos incorretos, mas 
sim de alteração orçamentária imprevisível. Algo que 
não se podia prever era que tivéssemos redução tão 
acentuada na receita do FPM, por exemplo. 

Eu já ouvi, em outras manifestações, sobre a 
necessidade de se discutir, de fato, a disponibilização 
de incentivos fiscais que utilizem fontes compartilha-
das. Eu acho que é uma discussão importante. Esta 
Casa deve debater um novo procedimento para que 
se possa oferecer esses incentivos, até porque, se é 
receita compartilhada, é questionável a competên-
cia de apenas um gestor desses fundos poder lançar 
mão desses recursos para fazer incentivos seja lá da 
maneira que for.

Eu estou falando aqui a respeito do incentivo feito 
por meio do IPI, o que ajudou muito a Nação brasileira 
a manter o fluxo de comércio e serviços e a produção 
industrial ativa, mas que deu... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Celso Maldaner) – Para 

concluir.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN – De fato, acabou 

criando todo esse transtorno, toda essa dificuldade 
na gestão municipal.

Eu acho isso importante. Vamos começar a oti-
mizar estudos a partir deste momento para definirmos 
exatamente a competência de se promoverem incen-
tivos com recursos que pertencem a vários entes da 
Federação. Isso acontece com o FPM e o FPE, em 
âmbito nacional, e com o ICMS, em âmbito estadual.

É importante discutir e encontrar uma forma para 
que não haja impactos dessa natureza, em pleno exer-
cício fiscal, para qualquer um dos entes da Federação.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Celso Maldaner) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Arnon Bezerra.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, ocupo a tribuna neste instante para me associar 
à imensa torcida do Icasa, time de futebol lá do Cea-
rá, de Juazeiro do Norte, no meu Cariri, que, de forma 
muito brilhante, chegou à Série B, enquanto sua torcida 
fazia uma grande festa. 

Eu acho que, neste instante, não só o futebol do 
Cariri, mas sobretudo o Estado do Ceará têm a honra 

de receber o Icasa novamente na Série B. E o Gua-
rani, na Copa do Brasil. São 2 times importantes que 
envaidecem o futebol cearense, e tenho certeza de 
que farão bonito.

O Icasa chegou agora à Série B, e a Série A 
que nos espere, porque o verdão voltou. Parabéns à 
torcida do Icasa!

O Sr. Celso Maldaner, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Lelo Coimbra.

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, venho registrar, a exemplo 
dos meus colegas do Parlamento, minha preocupação 
com a questão dos Municípios. 

Em razão das desonerações do IPI e do justo 
aumento do salário mínimo, os Municípios chegam 
a este final de período administrativo numa situação 
calamitosa, com suas contas não fechando. Foi feito 
um movimento ontem, em Brasília, por intermédio da 
Confederação Nacional dos Municípios, que foi regis-
trado no meu Estado pelo Presidente da Associação 
dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMU-
NES, Elieser Rabello. 

É dramática a situação do Estado do Espírito 
Santo, agravada com o fim do incentivo do Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP 
e, agora, com a redistribuição dos royalties de petró-
leo, o que nos leva a fazer esse registro de maneira 
intensa, além de um apelo importante.

O Deputado Alceu, que se colocou como mu-
nicipalista aqui, precisa compreender, junto com os 
companheiros e companheiras, a importância de o 
pacto federativo respeitar a divisão justa dos recursos 
do petróleo, sem prejuízo aos Municípios, para que 
isso seja bem qualificado e não percamos a capaci-
dade de ter na Liderança do Governo – e a articulista 
Miriam Leitão escreveu, semana passada, um artigo 
com o título Faltou líder – o papel do Governo Federal 
no pacto federativo. 

O Governo Federal não pode ser mais um ente 
a lutar, junto com Estados e Municípios, por partilhas 
maiores. Ele tem que ser a parte liderante, a parte que 
lidera, a parte que cuida e faz a promoção do Pacto 
Federativo sob seus auspícios. Da forma que está, o 
Governo Federal é um ente que disputa receita, como 
se fosse o 28º Estado da Federação, e não a União 
Federativa liderada pela Presidente da República.

Muito obrigado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma pes-
quisa realizada pela Confederação Nacional dos Mu-
nicípios revelou que algumas Prefeituras do Espírito 
Santo e a maioria das Prefeituras do País, estão em 
dificuldade para cumprir compromissos financeiros 
com fornecedores e arcar com a folha de pagamento 
dos servidores. 

Dois fatos contribuíram para levar os Municipios 
a essa situação: a queda na arrecadação do IPI e o 
aumento do salário mínimo. As contas não vão fechar, 
Prefeitos serão punidos, e os que vão assumir recebe-
rão Prefeituras sem dinheiro nos cofres.

O Presidente da AMUNES, Elieser Rabello afir-
mou que a solução é reivindicar que o Governo Fede-
ral reponha as perdas do Fundo de Participaçào dos 
Municípios.

Os problemas não param por ai. Eles vão se 
agravar com o baque financeiro que o Estado vai sofrer 
com a nova regra de partilha dos royalties e com o fim 
do FUNDAP. Ontem, o Gvernador Renato Casagrande 
apelou para a Presidenta Dilma Rousseff no sentido 
de que vete o projeto de lei.

Em carta, Casagrande ressaltou a inconstitucio-
nalidade do projeto que provoca perdas de R$10,5 
bilhões ao Estado do Espírito Santo. A alteração dos 
critérios de distribuição em áreas já licitadas corres-
ponde a uma das mais truculentas agressões ao ar-
ranjo jurídico e institucional que sustenta a República 
e a democracia no Brasil. O Estado já foi penalizado 
com as mudanças na tributação do ICMS sobre impor-
tação, enfraquecendo a competitividade do FUNDAP.

Nós, capixabas, não estamos solicitando nenhum 
tipo de privilégio. Nós exigimos respeito. Por isso peço 
e registro: “Veta, Dilma”.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, apresentei hoje, dia 14 de novembro de 2012, 
nos termos regimentais, o Requerimento nº 6.351, no 
qual apelo para a Presidência da Casa no sentido de 
que inclua na Ordem do Dia a PEC 405/2009, que 
altera a redação do § 8º do art. 195 da Constituição 
Federal, para assegurar ao garimpeiro e ao pequeno 
minerador o direito à aposentadoria.

Ao ensejo, manifesto meu integral apoio à causa 
desses trabalhadores que se destacam por seu brio, 
coragem, espírito combativo e dignidade e cuja jornada 
de trabalho é uma das mais exaustivas e insalubres. 

O Estatuto do Garimpeiro, instituído pela Lei nº 
11.685/08, pode ser considerado o maior avanço da 

categoria. É um avanço, mas não atinge a totalidade 
das reivindicações. 

Os garimpeiros veem nos membros do Congres-
so Nacional a mais expressiva, senão a única, força 
de defesa de seus interesses e da solução de suas 
propostas. 

Por todo o Estado do Maranhão, recebo o pleito 
de garimpeiros nesse sentido. E, como sempre fiz ao 
longo de sete legislaturas, hipoteco minha solidariedade 
e esforço até a conquista de integral de seus direitos.

O caminho para tanto será darmos celeridade, 
na Câmara e no Senado, ao trâmite dos projetos que 
integram os avanços pretendidos pelos garimpeiros. 

Por isso, é imperioso atendermos à necessidade 
em questão e colocarmos na pauta de votação desta 
Casa a PEC 405/09, possibilitando aos garimpeiros, ao 
fim de sua dura carreira laboral, um alento digno e legal. 

Estabelecer a aposentadoria dos garimpeiros é 
prover uma velhice amparada e permitir a cada garim-
peiro um descanso justo e remunerado. 

Portanto, Sr. Presidente, é perfeitamente justifi-
cável e possível estabelecer entre as prioridades da 
Casa a PEC da aposentadoria dos garimpeiros, para 
conceder legalmente benefícios aos que lavram o 
chão na colheita de preciosidades – trabalho cujo re-
sultado pode ser visto representado em praticamente 
todas as pessoas.

Muito obrigado. 
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, queria aqui registrar que no 
último dia 9, sexta-feira passada, a Presidenta Dilma, 
junto com o Governador Wagner e o Ministro Fernan-
do Bezerra, da Integração Nacional, inauguraram uma 
grande adutora, chamada Adutora do Algodão, que 
sai do Rio São Francisco, do Município de Malhada, 
percorrendo cerca de oito Municípios, atendendo mais 
de 110 mil pessoas com água tratada, água potável, o 
que era uma reivindicação histórica.

Estiveram presentes milhares de pessoas. Co-
munidades quilombolas que antes não tinham aces-
so à água agora terão acesso à água de qualidade. 
Um investimento muito importante no oeste baiano, 
no semiárido baiano, que teve a presença da Presi-
denta Dilma. Posteriormente, naquele mesmo dia, em 
Salvador, na reunião da SUDENE, S.Exa. já anunciou 
outros investimentos para todo o Nordeste, para aten-
der e estruturar a demanda de recursos hídricos da 
população nordestina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar e divulgar 
em todos os órgãos de comunicação desta Casa a 
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carta do Exmo. Sr. Governador Renato Casagrande, 
do Estado do Espírito Santo, à Presidenta Dilma.

Sr. Presidente, aqui S.Exa. deixa claro, expressa 
o sentimento, o pensamento de toda a população do 
nosso Estado. E também está bem explicado o que 
aconteceu e o que vem acontecendo no nosso Es-
tado durante esses anos todos. E num dos trechos o 
Governador diz o seguinte: “E a insensatez saiu vito-
riosa. Ao alterar os critérios de distribuição em áreas 
já licitadas, o texto aprovado na Câmara Federal dá 
forma a uma das mais truculentas agressões ao ar-
ranjo jurídico institucional que sustenta a República e 
a democracia no Brasil.”

Não somos contra a distribuição do petróleo, mas 
do que vai ser licitado e não do que já está licitado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR

EME nº 126/2012 Vitória-ES, 12 de Novembro 
de 2012

Excelentíssima Presidenta Dilma,
Desde que o Governo Federal enviou ao Con-

gresso a proposta de novo marco regulatório para a 
exploração das reservas de petróleo na camada pré-
-sal, temos enfrentado a pressão dos estados e mu-
nicípios não produtores por maior participação nas 
receitas derivadas dos royalties. Não satisfeitos com 
os ganhos futuros definidos no novo modelo de distri-
buição, representantes desses estados e municípios 
se deixaram seduzir pela perspectiva de uma arreca-
dação imediata.

E assim, atropelando princípios fundamentais 
do nosso Sistema federativo e da própria Constituição 
Brasileira, se mobilizaram para avançar sobre contra-
tos firmados, em busca de uma participação indevida. 
Depois de meses de tramitação e manobras regimen-
tais, a matéria finalmente foi à votação do plenário. E 
a insensatez saiu vitoriosa. Ao alterar os critérios de 
distribuição em áreas já licitadas, o texto aprovado na 
Câmara Federal dá forma a uma das mais truculentas 
agressões ao arranjo jurídico e institucional que sus-
tenta a República e a democracia no Brasil.

Além das incoerências legais, o texto aprovado 
no Congresso representa um golpe duríssimo para os 
estados produtores, principalmente Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. Sem os recursos previstos, investimentos 
essenciais ao desenvolvimento desses estados deixa-
rão de ser realizados e haverá grandes dificuldades 
para manter os serviços públicos no mesmo patamar 
de qualidade e abrangência. Mas se o golpe é duro 
para os estados, para alguns municípios significa per-
das ainda maiores, principalmente na sua capacidade 

de investir em áreas prioritárias para o bem-estar da 
população capixaba.

Para nós, do Espírito Santo, os impactos dessa 
decisão vêm acrescidos de reveses anteriores, como 
a unificação das alíquotas do ICMS sobre produtos 
importados, que levou ao enfraquecimento do nosso 
mecanismo de incentivo às importações, o Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUN-
DAP, há mais de 40 anos em atividade. E sem esse 
mecanismo de incentivo aos empreendedores do co-
mércio exterior, as perdas para a economia capixaba 
já começarão a ser sentidas a partir do próximo ano, 
principalmente nos municípios que sediam nossos 
principais portos. E, se somarmos essas perdas à di-
vida histórica que a União mantém com o estado, no 
que diz respeito à infraestrutura, não há como negar 
que sobre o Estado capixaba pesa um desequilíbrio 
enorme com relação as demais unidades federadas.

Em nome do povo capixaba, que temos a res-
ponsabilidade e a honra de representar, e na certeza 
de que estamos defendendo a própria essência da 
democracia nacional, empreenderemos todos os es-
forços necessários para revogar a decisão insensata 
que levou à aprovação da chamada “emenda Vital do 
Rego”. E isto incluirá, por certo, o recurso ao Supremo 
Tribunal Federal, como medida extrema, em caso de 
falência do bom senso e das alternativas políticas. Nos 
últimos meses, em parceria com o estado do Rio de 
Janeiro e contando com empenho da nossa bancada 
federal, procuramos mostrar ao Congresso e ao país o 
absurdo dessa proposta. Agora, quando o caminho do 
entendimento e da negociação responsável parece ter 
se esgotado, resta-nos confiar que Vossa Excelência 
impeça que seja consumada essa agressão aos direi-
tos de dois estados federados com o veto presidencial 
à matéria aprovada pelo Congresso.

Não solicitamos privilégios nem atenção diferen-
ciada. O que exigimos dos demais estados brasileiros 
é respeito ao esforço que desenvolvemos para cons-
truir no Espírito Santo uma sociedade mais próspera, 
equilibrada e humana. Esse é o sentido da nossa luta 
pela manutenção dos critérios de distribuição dos 
royalties, para as áreas de exploração petrolífera já li-
citadas. E é em nome desse objetivo que reafirmamos 
a indignação diante do avanço às nossas finanças, a 
determinação de lutar até o limite de nossas possibili-
dades em defesa do povo capixaba e nossa confiança 
na Presidência da República.

Na certeza de que teremos em Vossa Excelên-
cia uma aliada inabalável na condução desse assunto, 
despedimo-nos e desde já apresentamos nossos mais 
efusivos agradecimentos.

Respeitosamente,
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Renato Casagrande
Governador do Espírito Santo.
O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB-MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que 
aprovamos nesta Casa, semana passada, na Comis-
são Especial, a proposta de emenda à Constituição 
que trata dos direitos das empregadas domésticas 
brasileiras. Ao mesmo tempo, pedimos à Presidência 
da Casa que paute a matéria, para que seja discutida 
em plenário e aprovada. 

Uma vez aprovada a matéria por esta Casa, pe-
los colegas Deputados, as empregadas passam a ter 
os mesmos direitos que qualquer trabalhador brasilei-
ro, desde a obrigatoriedade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, do seguro-desemprego, das 8 horas 
de serviço por dia, até o direito aos dias de feriado, ao 
descanso semanal e mais hora extra. 

Acho que são direitos justos os que foram deba-
tidos pela Comissão Especial que teve como Relatora 
a Deputada Benedita da Silva.

Então, estão de parabéns as empregadas do-
mésticas.

O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero saudar a categoria 
dos vigilantes do nosso País, que ontem obteve uma 
vitória importantíssima em relação a sua vida. Os vi-
gilantes trabalham em defesa do patrimônio público e 
privado, neste País, e merecem toda uma proteção do 
Estado brasileiro.

Por isso, quero saudar o Deputado Chico Vigilan-
te, líder da categoria dos vigilantes, e o Sindicato dos 
Vigilantes do Estado do Ceará, meu Estado, por essa 
vitória, e parabenizar todos os Deputados que tiveram 
compreensão e solidariedade com a categoria dos vi-
gilantes do País inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
eu quero fazer apenas uma reflexão. As palavras do 
nobre Ministro José Eduardo Cardozo estão ganhan-
do o mundo. A imprensa mundial olha para o Brasil. 
O Ministro da Justiça declara que preferiria a morte a 
cumprir pena em cela.

Eu não compartilho da maldade, que alguns jor-
nalistas já fazem veicular, de que isso tenha a ver com 
o julgamento do mensalão – seria quase uma insinu-
ação a companheiros. Eu não compartilho disso. Mas 
não posso deixar de evocar uma frase que causou 
grande tumulto. Quando o Presidente João Figueire-
do chefiava a Nação brasileira, disse que, se tivesse 
de viver com um salário mínimo, preferiria dar um tiro 
na própria cabeça.

Então, é uma coisa chocante, Sr. Presidente. Eu 
acho que devemos refletir muito sobre isso. É uma au-
toridade responsável, sensata, um homem inteligente 
que honrou esta Casa como Deputado Federal, que 
declara – ele é o maior gestor do sistema penitenciário 
do Brasil, ainda que não seja por ele totalmente res-
ponsável, é o grande gestor – que prefere encerrar a 
sua vida a cumprir a tarefa da chamada reeducação, 
que é o propósito do sistema penitenciário.

Eu acho que, mais do que nunca, nós nos deve-
mos debruçar sobre o relatório de crimes e penas que 
a Comissão de Justiça da nossa Casa está elaborando 
para sermos realistas e entendermos efetivamente o 
que é prático e possível para a reeducação dos de-
tentos no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB-

-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocên-
cio Oliveira, agradeço a V.Exa. a oportunidade que me 
oferece de falar neste momento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem 
vim à Câmara e, usando este mesmo espaço, falei 
sobre a urgente necessidade da reforma política nes-
te País. Hoje venho falar sobre outro assunto também 
urgente, talvez mais urgente ainda: a necessidade da 
reforma tributária no Brasil, especialmente no setor 
da agricultura.

O mundo tem cada vez mais necessidade de ali-
mentos, e o Brasil possui muitas terras, terras exauridas, 
mas há tecnologia suficiente, neste País e no mundo, 
para aumentarmos a produção agrícola brasileira.

Mas, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, de que for-
ma vamos aumentar a produção, se existe essa carga 
tributária em todos os setores, em especial no setor 
de alimentos, se há a questão do crédito, dos juros? 
Impostos atingem essencialmente o setor agrícola.

Nós estamos na contramão. No mundo todo, 
são dados subsídios à agricultura, créditos subsidia-
dos, condições especiais, inclusive no que se refere 
ao seguro agrícola. No Brasil, não temos nada disso.

Nós precisamos avançar muito na reforma tributá-
ria de modo geral, mas sobretudo em relação ao nosso 
agricultor, a fim de que o Brasil possa, efetivamente, 
ser o grande celeiro do mundo. Terras e potencial nós 
temos. O que falta é darmos condições ao nosso agri-
cultor para que possa produzir mais.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Janete 
Capiberibe, do PSB do Amapá.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, as populações das cidades de 
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Laranjal do Jari, no Amapá, e de Almeirim, no Pará, 
estão apreensivas com o que acontecerá em decor-
rência da suspensão das atividades da Jari Celulose, 
do Grupo Orsa, a partir de janeiro de 2013.

Os empregos de 1.100 funcionários da Jari Ce-
lulose e de 6 mil trabalhadores que prestam serviço 
na atividade do cultivo, corte e transporte das toras de 
eucalipto estão ameaçados, assim como a renda de 
mais de 70 mil moradores próximos ao Projeto Jari.

Desde o final dos anos 60, o megalômano Proje-
to Jari é controverso. Nunca chegou a ser o que havia 
planejado o bilionário americano Daniel Ludwig. Dos 
planos para produzir carnes, com a criação de gado 
e suínos, cultivar arroz, extrair minério e fabricar celu-
lose, só os dois últimos vingaram.

A cara energia termoelétrica é um dos entraves. 
A Hidrelétrica Santo Antônio do Jari, que deve começar 
a operar em dezembro de 2014, tornará a atividade 
mais rentável.

Enquanto isso, os 145 milhões de reais que o BN-
DES destinou para modernizar a planta da Jari Celulose 
promovem o desemprego e ameaçam a frágil economia 
local, baseada nos serviços, prioritariamente do poder 
público, e nos empregos da indústria de celulose.

Desde o início de 2011, constantemente são 
criadas vagas de emprego no Amapá, em proporção 
até cinco vezes maior que a média nacional, por con-
ta da captação de recursos do Governo Federal, dos 
investimentos do Governo do Estado e da confiança 
da iniciativa privada.

Fechar a Jari Celulose, Sr. Presidente, provocará 
um declínio nos indicadores do CAGED. Em relação 
a esses indicadores, são homens e mulheres desem-
pregados, crianças, adolescentes e jovens afetados 
pelo declínio da renda familiar, com impactos negati-
vos em cadeia.

Os recursos públicos do BNDES devem promover 
a modernização das empresas nacionais, fomentar o 
desenvolvimento, gerar empregos e distribuir renda.

Por isso, proponho a realização de audiência pú-
blica para debatermos opções com referência à sus-
pensão das atividades da empresa. Apelo ao BNDES e 
ao Governo Federal para que apresentem alternativas 
à operação da Jari Celulose, ao emprego e à renda 
daquelas famílias.

Convido a bancada do Amapá, o Governo do 
Estado e o Governo Federal para, em conjunto, nessa 
audiência pública, buscarmos uma saída para essa si-
tuação, que é desastrosa para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste dis-
curso pelos órgãos de comunicação da Casa, dada a 
seriedade do tema.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
Sras. e Srs. Deputados, falo a respeito da situação ca-
ótica em que hoje se encontra a agroindústria de Santa 
Catarina. Há problemas relacionados a suínos e aves, 
a custo de produção, ocorre falta de milho, e parece 
que não há sensibilidade do Ministério da Agricultura, 
do Governo, quanto ao tamanho da crise nesse setor.

Há indústrias que não têm mais como alimentar 
os animais, há produtores que estão deixando de pro-
duzir. Nós precisamos manter essa cadeia produtiva 
em pé. Não há mais como postergarmos isso. As in-
dústrias estão com dificuldade para comprar alimentos, 
para pegar recursos nos bancos a fim de continuar a 
atividade, produtores não têm a quem entregar suínos 
e aves. Enfim, chegamos a um ponto em que o setor 
tem de ser socorrido.

Se é possível socorrer a indústria automobilística, 
por que não socorrer um setor produtivo importante, 
mantendo-se a cadeia da agroindústria, do agronegó-
cio, que exporta, que mantém empregos lá fora e que 
mantém a balança comercial brasileira?

É preciso que a Presidente Dilma mande estudar 
profundamente essa questão, para sabermos qual é a 
saída. Temos que criar urgentemente um programa de 
recuperação dessa área, para que possamos continu-
ar produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu venho reiteradamente tratando da questão 
dos atuais gestores municipais, Prefeitos e Prefeitas, 
que estão concluindo seus mandatos. É uma questão 
sobre a qual esta Casa tem que se debruçar, para dar 
um encaminhamento urgente.

Ontem houve uma mobilização nacional dos Pre-
feitos. Pediram que o Governo Federal compensasse as 
perdas do IPI, que ocasionou a diminuição de receita 
das Prefeituras brasileiras no montante de 1 bilhão e 
800 milhões de reais.

Obviamente, a medida tomada pela Presidente 
da República no que se refere à isenção tributária para 
compra de carros novos mobilizou e dinamizou a eco-
nomia no Brasil. Menciono também a isenção da linha 
branca de eletrodomésticos – geladeira, fogão, etc. 
Isso atingiu diretamente as receitas das Prefeituras, 
o que equivale a dizer que quem está pagando essa 
conta da crise são os Prefeitos Municipais. E nós não 
podemos fechar os olhos para a crise instalada nas 
Prefeituras brasileiras.
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Se o Governo não sinalizar com liberação de 
recursos compensatórios relativamente a essas per-
das, vários dos Prefeitos que estão concluindo seus 
mandatos, inúmeros políticos ficarão inelegíveis, serão 
considerados fichas-sujas, sem que tenham tido res-
ponsabilidade, porque o Orçamento é anual. No ano 
passado, quando a Câmara Municipal votou o Orça-
mento para este ano, não se previa queda de receita, 
por meio de desonerações, da Prefeitura. A receita 
estava prevista.

Se a desoneração ocorreu para o bem do Brasil, 
é preciso que alguém compense isso, porque os Pre-
feitos não podem pagar essa conta da crise nacional.

Além disso, Sr. Presidente, a perda relativa ao 
FUNDEB, o fundo da educação básica, está sendo 
colocada no colo dos Prefeitos atuais. Não há recursos 
suficientes no FUNDEB para pagar sequer os 60% do 
piso dos professores. E o Governo não dá explicação 
sobre essa queda.

Eu estou fazendo pela quarta ou quinta vez este 
pronunciamento, porque a Casa, nós, Deputados, te-
mos que tomar iniciativa para que o Governo Fede-
ral – já fiz requerimento nesse sentido – não apenas 
apresente as respostas, as justificativas, se é que as 
tem, mas, acima de tudo, atenda a reclamação e o pe-
dido justo dos atuais Prefeitos sobre a compensação 
dessas perdas.

Do contrário, gestores serão injustamente penali-
zados, serão considerados fichas-sujas, suas carreiras 
políticas serão fulminadas, sem que eles tenham come-
tido crime algum, porque são vítimas de um processo 
de desrespeito ao sistema federalista.

O federalismo pressupõe Municípios fortes, Es-
tados fortes e Governo Federal forte, mas, no atual 
sistema do federalismo brasileiro, apenas a União é 
forte. Estados e Municípios, principalmente, vivem de 
pires na mão em Brasília, pedindo ajuda.

Faço, portanto, um apelo à Presidente Dilma 
Rousseff; à Ministra Ideli; à Ministra Miriam Belchior, 
do Planejamento; e principalmente a Gleisi Hoffmann, 
da Casa Civil, para que atendam à reivindicação dos 
atuais gestores – é uma questão de justiça –, a fim de 
que os Prefeitos eleitos não sofram, no início dos seus 
mandatos, consequências maléficas relacionadas a 
perdas e inadimplência dos Municípios.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, 
falo sobre a cerimônia de inauguração do busto em ho-
menagem a Ulysses Guimarães. Uma série de eventos 
foi promovida para lembrar os 20 anos da morte do 
Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 
decorrência de um acidente em 12 de outubro de 1992.

Na última quarta-feira, dia 7 de novembro, foram 
realizadas atividades no Bosque dos Constituintes. A 
programação foi extensa: inauguração do busto esculpi-
do em bronze pelo artista Mario Pitanguy, na chamada 
“Praça Histórica” do bosque, ao lado da árvore plantada 
por Ulysses Guimarães no dia 4 de outubro de 1988, 
véspera da promulgação da Constituição Federal; ho-
menagem aos familiares de Ulysses Guimarães, com 
a entrega de placas; homenagem aos representantes 
da imprensa que atuaram durante a Constituinte, com 
destaque para o fotógrafo Orlando Brito.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de Deputado Federal, 1º Vice-Presidente da Fun-
dação Nacional Ulysses Guimarães, tomo a palavra 
nesta oportunidade para falar sobre a continuação das 
comemorações do centenário do grande companheiro 
Ulysses Guimarães.

Nesse sentido, a Câmara dos Deputados e a 
Fundação Ulysses Guimarães promovem uma série 
de eventos para lembrar os 20 anos da morte do Pre-
sidente da Assembleia Nacional Constituinte, em de-
corrência de um acidente em 12 de outubro de 1992.

Na última quarta-feira, dia 7 de novembro, foram 
realizadas atividades no Bosque dos Constituintes. Foi 
uma extensa programação:

– inauguração do busto esculpido em bronze pelo 
artista Mario Pitanguy, na chamada “Praça Histórica” 
do bosque, ao lado da árvore plantada por Ulysses 
Guimarães no dia 4 de outubro de 1988, véspera da 
promulgação da Constituição Federal;

– homenagem aos familiares de Ulysses Guima-
rães, com a entrega de placas;

– homenagem aos representantes da imprensa 
que atuaram durante a Constituinte, com destaque para 
o fotógrafo Orlando Brito (fotógrafo oficial de Ulysses) 
e para os jornalistas Jorge Bastos Moreno (assessor 
de imprensa de Ulysses) e Luiz Gutemberg (biógrafo 
de Ulysses);

– relançamento do livro com o perfil parlamentar 
de Ulysses Guimarães, escrito por Luiz Gutemberg e 
publicado pela Edições Câmara;

– lançamento de página especial no Portal da Câ-
mara, com a seleção de pronunciamentos de Ulysses 
Guimarães, organizada pelo Departamento de Taqui-
grafia, Revisão e Redação;

– plantio de árvores por servidores da Câmara 
no cinturão de proteção, na segunda edição do evento 
Abrace o Bosque, parte das comemorações pelo Dia 
do Servidor Público (28 de outubro);
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– plantio de árvores por Deputados constituintes 
na área delimitada e histórica do bosque.

É uma oportunidade para homenagear a memó-
ria desse homem que fez parte da história política do 
nosso MDB e PMDB e do nosso País. 

Agradecemos aos Parlamentares e lideranças 
que prestigiaram a programação da Fundação Ulysses 
Guimarães e desta Casa.

Antes de encerrar, lembro que o saudoso compa-
nheiro Ulysses Guimarães foi e é considerado o maior 
líder do nosso partido em todos os tempos e um dos 
maiores do País.

Lembro ainda que Ulysses Guimarães foi, por 2 
décadas, Presidente do MDB e PMDB, Deputado Fe-
deral por inúmeras legislaturas, três vezes Presidente 
da Câmara dos Deputados e exerceu outras tantas 
funções importantes.

Ao finalizar, parabenizo o Presidente Nacional da 
Fundação Ulysses Guimarães, Deputado Eliseu Padi-
lha; o Presidente Nacional do PMDB, companheiro e 
amigo Senador Valdir Raupp; o Vice-Presidente da Re-
pública, amigo Michel Temer; o Presidente do PMDB de 
Santa Catarina, Eduardo Moreira; nosso ex-Presidente 
do PMDB de Santa Catarina e do Brasil, Senador Luiz 
Henrique da Silveira; o Senador e ex-Presidente do 
PMDB de Santa Catarina Casildo Maldaner. A sauda-
ção é extensiva a tantas outras grandes lideranças, 
militantes e simpatizantes do maior partido do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que fos-
se considerado como lido este pronunciamento. Diz 
respeito à chegada da universidade federal no Vale 
do Rio Doce, em Governador Valadares. A aula inau-
gural ocorrerá no próximo dia 19, segunda-feira, com 
a presença do nosso Reitor, Prof. Henrique Duque, e 
de vários pró-reitores. Todo o corpo técnico da Univer-
sidade Federal estará presente em nossa cidade de 
Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Está de parabéns a nossa cidade, está de pa-
rabéns a nossa Prefeita, Elisa Costa, e toda a nossa 
sociedade. Estamos concretizando o grande sonho de 
ter definitivamente a presença da Universidade Federal, 
do ensino público de terceiro grau, na nossa cidade de 
Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores 
e servidoras da Casa e dos gabinetes parlamentares, 
ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câ-
mara, na próxima segunda-feira, dia 19 de novembro, 

será realizada em Governador Valadares a aula inau-
gural do primeiro campus avançado da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – UFJF. É um momento his-
tórico para Governador Valadares e para todo o Vale 
do Rio Doce, que finalmente vê realizado o sonho da 
universidade pública, que chega com a respeitabilidade 
e a excelência de uma instituição renomada, como é 
a UFJF. A Universidade Federal começa suas ativida-
des em Valadares com nove cursos, dos mais nobres 
que qualquer universidade desejaria oferecer, como 
Medicina, Odontologia, Direito e Economia.

Sr. Presidente, a UFJF, provisoriamente, funcio-
nará em um espaço alugado, no centro da cidade. Mas 
a previsão é de que, em menos de 2 anos, já esteja 
em seu campus próprio, em área ampla já doada à 
UFJF, e com investimento de R$120 milhões na obra. 
Quando estiver em pleno funcionamento, com todas 
as vagas preenchidas, o Governo Federal repassará à 
universidade um investimento de R$72 milhões por ano.

Há muitos anos existe a reivindicação de se le-
var uma indústria de grande porte para Valadares, e a 
chegada da UFJF representa grande investimento, uma 
“indústria do saber”, sem poluição, que vai possibilitar 
ensino, pesquisa e extensão, um trabalho de organiza-
ção das comunidades, dos pequenos empreendedores 
e produtores, seja no campo, seja na cidade.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que a pre-
sença da UFJF é um fator de desenvolvimento para 
nossa região, que ficou estagnada por muitos anos, 
enquanto outras regiões mineiras se beneficiaram, por-
que os políticos que as representavam conseguiram 
levar indústrias para seus Municípios. A chegada da 
Universidade Federal é uma conquista histórica para 
a região. Eu já acompanho há quase 20 anos essa 
luta, com empenho do nosso ex-Deputado Estadual 
Marcos Helênio e pessoas da comunidade, como a 
Profa. Ana Barroca.

Nesse período, o projeto era de que Valadares 
fosse contemplada com uma universidade estadual, 
quando da aprovação da Constituinte mineira, a Uni-
versidade Estadual de Minas Gerais – UEMG, constitu-
ída no Estado. Na época, foi aprovada a UNIMONTES, 
em Montes Claros, e nós não conseguimos criar uma 
universidade estadual no Vale do Rio Doce, por uma 
série de disputas políticas.

A partir de 2003, com a posse de Lula como Pre-
sidente e a minha posse como Deputado Federal, nós 
conseguimos trabalhar na direção da universidade fede-
ral. E tivemos alguns contratempos também. Primeiro, 
tentamos com a UFMG, mas eles não elaboraram o 
projeto. Procuramos então as universidades federais 
de Juiz de Fora e do Jequitinhonha. O projeto de Juiz 
de Fora para Valadares já estava mais adiantado, e a 
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extensão do Jequitinhonha ficou para outra região, no 
Município de Janaúba.

A parceria com a Prefeitura de Governador Vala-
dares também foi fundamental, Sr. Presidente, porque 
a Prefeita, Elisa Costa, nossa companheira no Partido 
dos Trabalhadores, tem um carinho todo especial pela 
educação e já vinha comigo nesse projeto desde que 
era Deputada Estadual.

A Universidade Federal será importante para o 
desenvolvimento de todo o Vale do Rio Doce. Um de-
senvolvimento duradouro e sustentável, do ponto de 
vista econômico, social, cultural e de qualidade de vida 
para as pessoas, inclusive as que não terão contato 
direto com a universidade.

O curso de Medicina será fundamental, Sr. Pre-
sidente, pois propiciará, de imediato, parceria com o 
Hospital Municipal de Governador Valadares, que será 
incorporado como hospital-escola e terá garantido o 
custeio pelo MEC.

Nós sabemos da dificuldade da Prefeitura de Va-
ladares e das outras Prefeituras da região. Sabemos 
também da dificuldade do Estado e do Governo Fe-
deral. O Estado de Minas Gerais repassa hoje R$35 
mil mensais para o Hospital Municipal, o que é muito 
pouco, quase simbólico. Com o Ministério da Saúde, 
nós conseguimos R$1 milhão por mês, mas isso não 
garante as necessidades plenas do hospital.

Daqui a 4 ou 5 anos, Sr. Presidente, nossos es-
tudantes estarão em condições de atuar em postos 
de saúde de Valadares e também nos hospitais da 
região. Quase todas as cidades da região têm hospi-
tais fechados, e a maioria possui boa infraestrutura. 
Esses estudantes terão oportunidade de trabalhar e 
fazer estágios.

Essa conquista é algo pelo qual nós batalhamos 
há muito tempo, desde 2003, no primeiro mandato como 
Deputado Federal. Agora, com muita honra e muito 
orgulho, damos uma resposta positiva à população.

Muito obrigado.
O SR. JUNJI ABE (PSD-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu ocu-
po a tribuna para solicitar a máxima vênia dos nobres 
pares para que haja célere tramitação do Projeto de 
Lei nº 4.611, de 2012, de minha autoria, que dispõe 
que os produtos considerados adequados ao desen-
volvimento de uma economia verde de baixo carbono 
sejam contemplados com redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI. A redução do impos-
to deverá se refletir na diminuição do preço final ao 
consumidor, de forma comprovada pelo beneficiado.

A proposta é garantir incentivo fiscal e propiciar a 
correspondente redução do preço final a qualquer item 
de consumo que se enquadre na chamada economia 

verde de baixo carbono. Os estudos e a tecnologia da 
atualidade possibilitam a produção dos mais diversos 
produtos de acordo com os critérios de sustentabili-
dade ambiental. Vale para tudo, Sras. e Srs. Deputa-
dos, desde sabão em pó, passando por alimentos, até 
automóveis.

Sr. Presidente, pela importância do tema, peço a 
V.Exa. que considere como lido este pronunciamento 
e autorize sua divulgação pelos veículos de comuni-
cação desta Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se for 
aprovado o Projeto de Lei nº 4.611, de 2012, de mi-
nha autoria, os produtos considerados adequados ao 
desenvolvimento de uma economia verde de baixo 
carbono serão contemplados com redução do Impos-
to sobre Produtos Industrializados – IPI. A redução do 
tributo deverá se refletir na diminuição do preço final 
ao consumidor, de forma comprovada pelo beneficiado.

A proposta é garantir incentivo fiscal e propiciar a 
correspondente redução do preço final a qualquer item 
de consumo que se enquadre na chamada economia 
verde de baixo carbono. Os estudos e a tecnologia da 
atualidade possibilitam a produção dos mais diversos 
produtos de acordo com os critérios de sustentabili-
dade ambiental. Vale para tudo. Desde sabão em pó, 
passando por alimentos, até automóveis.

Poderá ser alvo do benefício fiscal tudo aquilo em 
que se comprove a produção com menor intensidade 
de carbono, de energia e de água, com baixo impac-
to sobre a biodiversidade e a eutrofização (fenômeno 
causado pelo excesso de compostos químicos ricos em 
fósforo ou nitrogênio que causa o aumento excessivo 
de algas, reduzindo a disponibilidade de oxigênio) de 
cursos d’água. Entendemos que a medida impulsionará 
as transformações necessárias dos setores produtivos 
em direção à economia verde de baixo carbono.

Um eletrodoméstico que demonstre, além dos 
critérios apontados, estar em consonância com o aban-
dono progressivo da obsolescência planejada, ou seja, 
cujas peças sejam feitas para que tenha maior durabi-
lidade, não sendo necessária sua substituição proposi-
tada por mero interesse do mercado, também poderá 
ser beneficiado como um produto consoante com a 
economia verde de baixo carbono.

A proposição guarda o nítido interesse de preser-
var a biodiversidade, a partir do benefício ao consumi-
dor. Com a vantagem de pagar menos pelos produtos 
ambientalmente sustentáveis, os próprios compradores 
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ditarão ao mercado a ordem para a adoção do mode-
lo de desenvolvimento econômico de baixo carbono. 

Sou um ferrenho defensor da implantação de 
políticas públicas em prol do desenvolvimento susten-
tável. Devo lembrar-lhes que, atualmente, há maior in-
formação científica para embasar as medidas. Além de 
estudos esparsos em cada área de interesse, existem 
relatórios e consolidações feitas por grupos de cientis-
tas do mais alto renome, mostrando panoramas mais 
abrangentes e complexos, com alto potencial orienta-
dor para a tomada de decisões.

Sr. Presidente, nobres pares, para a elaboração 
do Projeto de Lei (nº 4.611, de 2012, fui subsidiado 
por três importantes estudos. Trata-se dos relatórios do 
Painel Intergovernamental do Clima de 2007, do Stern 
de 2006 e, principalmente, o trabalho de Rockström 
e de mais 28 cientistas, conhecido como Limites Pla-
netários: Explorando um Espaço Seguro de Operação 
para a Humanidade.

O estudo identificou nove limites planetários que 
dizem respeito às mudanças climáticas, à acidificação 
dos oceanos, à camada de ozônio, ao ciclo do nitrogê-
nio e do fósforo, ao uso de água doce, às mudanças no 
uso da terra, à redução da biodiversidade, à poluição 
química e à concentração de aerossóis na atmosfera. 

Devemos observar que os sete primeiros limites 
já estão quantificados, com a demonstração, cientifi-
camente embasada, de que três deles já foram ultra-
passados: mudanças climáticas, ciclo do nitrogênio e 
redução da biodiversidade.

Os critérios da proposta para a redução de IPI de 
produtos orientados para a economia verde de baixo 
carbono levam em conta as diretrizes sugeridas no tra-
balho dos brasileiros. O projeto considera nove itens 
para calcular a diminuição do tributo. 

Um dos critérios para o cálculo do abatimento de 
IPI é a redução da intensidade de carbono e de emis-
sões de gases de efeito estufa por unidade do pro-
duto, verificada tanto no processo produtivo como na 
utilização do produto, quando pronto para o consumo. 
Outro item aponta o uso eficiente das matérias-primas, 
com alto nível de reciclagem no ciclo produtivo e com 
demonstração de progressivo abandono da obsoles-
cência planejada.

Ainda na lista de critérios para a concessão de 
incentivo fiscal, figura o uso eficiente da água, com re-
dução da intensidade de água por unidade do produto 
e colaboração, durante o processo produtivo, para o 
uso racional múltiplo dos recursos hídricos.

A proteção da biodiversidade, com utilização ra-
cional de recursos biológicos no processo produtivo, 
envolvendo a identificação e a mitigação de impactos 
secundários e terciários sobre a biodiversidade de 

toda a cadeia produtiva relacionada ao produto, esse 
é outro critério apontado no projeto.

A proposta também prevê, como fator de cálcu-
lo para baixar o IPI, a utilização de matérias-primas 
resultantes de menor uso possível de fertilizantes na 
agricultura e de outros processos que envolvam a con-
dução de efluentes ricos em nitrogênio e fósforo para 
os cursos d’água. Outro item: adoção da maior incor-
poração tecnológica possível no tratamento de efluen-
tes sólidos, líquidos e gasosos do processo produtivo.

Também fazem parte do elenco de fatores des-
critos a redução da intensidade de energia por unida-
de do produto, com maximização do uso de energias 
renováveis e de rede inteligente de energia que tenha 
interligado eficientemente diferentes formas de energia, 
e a menor amplitude do uso de transporte rodoviário 
por unidade do produto.

O projeto também impõe como critério para em-
basar o cálculo da redução do imposto os produtos di-
retamente ligados ao transporte coletivo, independente-
mente do atendimento aos outros itens já relacionados. 

Os critérios apontados como utilizáveis para o 
cálculo da redução de IPI terão de ser identificados e 
comprovados, tanto no processo produtivo do produto 
em questão como no impacto de sua utilização pelo 
consumidor, em substituição a um item não adequa-
do à economia verde de baixo carbono anteriormente 
consumido.

A redução do IPI será crescente, conforme se-
jam atendidos os critérios estabelecidos no projeto, 
em intensidade média, alta e plena, a partir de regula-
mentação expedida pelos órgãos governamentais das 
áreas da fazenda, da tributação e do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável.

Por fim, Sr. Presidente, a proposição estabelece 
que a vigência da redução do IPI de cada um dos pro-
dutos terá a duração necessária para sua permanên-
cia no mercado em situação competitiva, devendo ser 
também considerada a consolidação de seu setor na 
direção da economia verde de baixo carbono.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WALTER IHOSHI (PSD-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, comunico com muita alegria que, desde a última 
sexta-feira, retomei as atividades nesta Casa.

Ontem tive o prazer de participar da votação de 
importante projeto, que dá transparência aos impostos 
em nosso País. Trata-se do projeto, aprovado na noite 
de ontem, que estabelece medidas para que o valor 
dos impostos conste das notas fiscais emitidas no País.

Isso vai fazer com que o consumidor, o cidadão 
contribuinte possa ter consciência da carga tributária no 



37140 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

País e, por consequência, cobrar dos governantes, de 
todas as esferas, melhor prestação de serviços públicos.

Eu quero parabenizar aquele que foi o idealizador 
dessa grande mobilização, o Vice-Governador do Esta-
do de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, quando foi 
Presidente da Associação Comercial de São Paulo, e 
também o atual Presidente da Associação Comercial, 
Rogério Amato. Fizeram uma grande mobilização junto 
à sociedade organizada para que o cidadão possa ser 
valorizado, o cidadão contribuinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, quero dar como lido este discurso, 
sobre emenda orçamentária de iniciativa popular para 
aplicação de recursos na área de saúde neste ano.

Na ocasião, o Relator, hoje Líder do Governo, o 
Deputado Arlindo Chinaglia, reservou 2,6 bilhões de 
reais para atendimento de Municípios com até 50 mil 
habitantes, em todo o Brasil. Quase 5 mil cidades, por-
tanto, receberiam de 300 mil a 600 mil reais.

Sobre esse recurso, houve um grande debate 
nos Conselhos Municipais de Saúde, em entidades, 
nas Câmaras Municipais, nas Prefeituras.

Esse recurso é essencial para os pequenos Mu-
nicípios. Peço, então, ao Governo Federal que execu-
te essa emenda de iniciativa popular, que vai atender 
quase 5 mil Municípios.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa 
e pelo programa A Voz do Brasil, para que o povo bra-
sileiro veja que a Câmara Federal está querendo que 
o Governo empenhe esse recurso.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores 
desta Casa, emenda de iniciativa popular para a saú-
de tem que ser prioridade de governo. Por isso venho 
ressaltar minha preocupação com o não empenho, 
até o momento, das emendas de iniciativa popular 
para saúde, aprovadas pelo Congresso Nacional, em 
relação ao Orçamento de 2012, que se tornou uma 
grande inovação.

Na oportunidade, o Relator, o colega Deputado 
Arlindo Chinaglia, reservou R$2,6 bilhões do Orça-
mento da União – totalizou R$1,6 trilhão –, para serem 
distribuídos entre os Municípios com até 50 mil habi-
tantes. Vejam que 4.953 cidades, que, juntas, abrigam 
60 milhões de brasileiros, receberiam entre R$300 mil 
e R$600 mil, para uso exclusivo na área de saúde.

A indicação da aplicação dessas emendas foi feita 
em audiência pública nas Câmaras dos Vereadores, 

com participação da população. Gerou-se grande mo-
vimentação popular em todos os Municípios brasileiros.

Dessa forma, o não empenho desses recursos 
aprovados pela população pode gerar extremo des-
conforto aos habitantes que se deslocaram de seus 
lares e participaram de forma democrática do debate 
sobre a alocação desses valores. Definiram que esses 
recursos deveriam ser aplicados na área de saúde do 
Município.

Peço ao Governo Federal que avalie essa si-
tuação e considere a importância do empenho des-
ses recursos na saúde até o final deste ano. Será de 
grande valia aos Municípios brasileiros e privilegia a 
participação cidadã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pediria aos Deputados que se restringis-
sem ao prazo de 1 minuto, porque há muitos inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Amauri Teixeira, 
PT, Bahia.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero anunciar, com ale-
gria, que o Ministério da Saúde está ampliando ser-
viços oftalmológicos no Brasil. Além de oferecer um 
tratamento oftalmológico integral, o SUS pretende 
ampliar o serviço. Através dos Estados e Municípios, 
nós ampliaremos o número de consultas. 

O Projeto Olhar Brasil vai fornecer óculos, trata-
mento de doenças oculares, além do tratamento da 
refração, abrangendo aproximadamente 20 procedi-
mentos, como biometria ultrassônica, mapeamento de 
retina com gráfico e retinografia colorida. 

Sr. Presidente, nós sabemos – e o senhor sabe 
porque é médico – que o acesso ao serviço oftalmo-
lógico é difícil, principalmente nos Municípios mais 
carentes. 

Está de parabéns o Ministro Padilha por mais 
essa iniciativa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocu-
po esta tribuna para trazer mais uma informação do 
Ministério da Saúde. 

Neste momento quero falar da ampliação dos 
serviços oftalmológicos no País:

“Serviços oftalmológicos são ampliados 
no País.

12/11/2012 16:26 – Portal Brasil
Objetivo é aumentar a capacidade de 

atendimento e reduzir as filas de espera, for-
mando um cadastro nacional de estabeleci-
mentos de saúde.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37141 

A assistência oferecida pelo Projeto Olhar 
Brasil está sendo ampliada e qualificada pelo 
Ministério da Educação. Uma das medidas 
será a contratação de estabelecimentos de 
saúde privados e públicos para atender mais 
de quatro milhões de consultas e exames of-
talmológicos. O objetivo é aumentar a capa-
cidade de atendimento e reduzir as filas de 
espera, formando um cadastro nacional de 
estabelecimentos de saúde.

Além de oferecer tratamento oftalmoló-
gico integral, o novo projeto prevê o reajuste 
de valores dos procedimentos na tabela do 
Sistema Único de Saúde (SUS), E a identifi-
cação de problemas de visão de estudantes 
de escolas públicas.

Apenas no período de 2008 a 2011 fo-
ram realizadas 483 mil consultas oftalmológi-
cas, apesar de a demanda ser ainda maior. 
“Nossa meta é ampliar em até nove vezes a 
quantidade de consultas. A grande mudança 
no projeto Olhar Brasil é a ampliação da ofer-
ta de consultas especializadas e exames de 
diagnóstico, sobretudo pelas clínicas privadas”, 
afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
Segundo o ministro, está sendo estudada a 
possibilidade de adotar essa mesma estraté-
gia para atender outras especialidades, como 
doenças cardiovasculares e câncer.

A inscrição dos serviços deve ser feito 
pela internet, disponibilizado no Edital nº 4, 
publicado no Diário Oficial da União do últi-
mo dia 1º. O edital é uma das ações do pro-
jeto Olhar Brasil, que foi redefinido recente-
mente por meio de Portaria Interministerial nº 
2.299/2012 – Ministério da Saúde e Ministério 
da Educação – e da Portaria nº 1.229/2012, 
do Ministério da Saúde.

O cadastro ficará disponível em um site 
para consulta dos gestores responsáveis pela 
contratação dos serviços. Os serviços cadas-
trados irão contribuir para o atendimento de, 
aproximadamente, 10,5 milhões de crianças, 
jovens e adultos matriculados na rede pública 
e inseridos nos programas Saúde na Escola 
(PSE) e Brasil Alfabetizado (PBA) até 2014.

Entre as vantagens do cadastro, está que 
o profissional estruturado em clínica particular 
é remunerado pelo número de procedimentos 
entregues, e não por número de horas trabalha-
das. “Outra vantagem é que pela escala apre-
sentada de pacientes a serem atendidos pode 
atrair mais fortemente o número de clínicas e 

de oftalmologistas que venham prestar servi-
ço para aqueles Municípios”, destaca Padilha.

Dentro dos próximos anos, o Ministério 
da Saúde estima realizar, por meio do projeto 
Olhar Brasil, 4,7 milhões de consultas – 871% 
a mais que no primeiro período do projeto, en-
tre 2008 e 2012 (até agosto), quando foram 
feitas 483.898. Estima-se entregar também 2,2 
milhões de óculos, 780% a mais que nos últi-
mos quatro anos, com total de 258.261 óculos.

Incentivos
Os Estados e Municípios receberão re-

cursos a mais para todas as etapas do projeto. 
Para realização das consultas serão investidos 
cerca de R$ 100 milhões, valores que se so-
mam ao financiamento do restante da assistên-
cia, como fornecimento de óculos, tratamento 
de doenças oculares, além do tratamento da 
refração, abrangendo aproximadamente 20 
procedimentos, como biometria ultrassônica, 
mapeamento da retina com gráfico e retino-
grafia colorida. Parte desses procedimentos 
terá reajuste na tabela do SUS, que irão variar 
entre 36,6% a 63,20%, para o atendimento no 
Olhar Brasil.

O valor pago pela consulta terá aumen-
to de 47%, passando de R$14,29 para R$21. 
“Estamos criando uma tabela SUS específica 
para atender esse público definido, por se tra-
tar de parte da população com menor condi-
ção de acesso ao atendimento especializado 
e a óculos, principalmente os que vivem em 
regiões mais pobres”, destaca o Ministro Ale-
xandre Padilha.

O edital para cadastramento traz um con-
junto de normas que devem ser cumpridas 
pelos estabelecimentos de saúde, incluindo 
normas da Vigilância Sanitária. Após a reali-
zação do cadastro e a partir do momento que 
passar a atender pelo projeto Olhar Brasil, o 
serviço terá que preencher um sistema de 
informação do Ministério da Saúde. Trata-se 
de medida de controle sobre o procedimento 
da consulta.

Os serviços cadastrados e habilitados pelo minis-
tério poderão ter seus serviços contratados diretamen-
te pelo gestor local (Estado e Município) que estiver 
inserido no projeto. Para fazer parte do Olhar Brasil, o 
gestor deve aderir ao projeto por meio de solicitação 
ao Ministério da Saúde.

Projeto Olhar Brasil
O Projeto Olhar Brasil foi instituído em 2007 numa 

parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação 
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e tem como objetivo atuar na identificação e na corre-
ção de problemas de visão dos estudantes de escolas 
vinculadas ao PSE e ao PBA. O objetivo é contribuir 
para a redução da evasão escolar e da dificuldade de 
aprendizagem, bem como por grandes limitações na 
qualidade de vida causadas pelas doenças que afe-
tam a visão. 

Fonte: Ministério da Saúde”.
O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido dis-
curso que faço sobre a importância da discussão e da 
possível votação do projeto que trata do fim do fator 
previdenciário. É um projeto de grande relevância para 
os trabalhadores e para a Nação brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gos-
taria que este tema, o fim do fator previdenciário, seja 
realmente tratado na semana de 20 a 23 de novembro. 
Espero que possamos, sim, dar um sinal, acabar com 
o fator previdenciário ou, pelo menos, procurar alter-
nativa que melhore a condição daqueles que procuram 
o seu direito a uma aposentadoria digna.

Quero agradecer a V.Exa., Sr. Presidente, a gen-
tileza de me permitir usar neste momento a tribuna 
da Casa.

Solicito a V.Exa. que autorize a divulgação deste 
pronunciamento pelos órgãos de comunicação da Câ-
mara dos Deputados e pelo programa A Voz do Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
grande expectativa que os trabalhadores e trabalha-
doras acompanham o rumo das discussões em torno 
do fator previdenciário que ocorrem nesta Casa. Nos 
últimos meses, a esperança de um futuro melhor para 
os brasileiros que estão em via de requerer sua apo-
sentadoria foi fortalecida, com a decisão do Presidente 
Marco Maia de incluir na pauta de votações, entre os 
dias 20 e 23 de novembro, o Projeto de Lei nº 3.299, 
de 2008, que extingue o famigerado fator.

Essa votação é fundamental para os trabalhado-
res, que atualmente são penalizados na hora de soli-
citar sua aposentadoria. No momento de usufruir seus 
direitos, o trabalhador se vê obrigado a abrir mão de 
outro, de parte significativa de seu benefício, que pode 
resultar na redução de até 40% do benefício.

O próprio Governo tem dito que o fator previden-
ciário não atingiu seu objetivo, que era o de postergar 
a aposentadoria. Segundo técnicos do Ministério da 
Previdência Social, desde 2002 a idade média dos que 
requerem aposentadoria se estabilizou em 54 anos 
para os homens e 51 para as mulheres.

Como trabalhador, Vice-Presidente da CTB e De-
putado Federal, luto pela extinção do fator previdenci-
ário. Lutamos por isso desde que o fator foi instituído 
e, no Parlamento, não nos recusamos a estabelecer 
o bom debate em torno dessa questão, com vistas a 
encontrar uma saída negociada, por meio do diálogo 
com todos os atores envolvidos.

No Grupo de Trabalho (GT) Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, criado pelo Presidente Marco Maia, 
para buscar soluções de interesse dos trabalhadores 
e empresários, tive a oportunidade de apresentar pa-
recer pela extinção do fator previdenciário, quando 
discutimos esse tema. O Relator que representava os 
empresários, Deputado Jorge Corte Real, do PTB de 
Pernambuco, apresentou parecer pela manutenção do 
fator. Com esse impasse, tivemos que sentar e buscar 
um entendimento.

A tese vencedora do GT teve como base a pro-
posta do substitutivo apresentado pelo então Depu-
tado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, que 
sugere a fórmula 85/95 (soma da idade e do tempo de 
contribuição do segurado, sendo 85 para as mulheres 
e 95 para os homens), para que o trabalhador possa 
usufruir de 100% de seu benefício.

Após intensos debates, conseguimos incluir al-
gumas medidas para diminuir as perdas dos trabalha-
dores, como, por exemplo, o acréscimo de 2% ao ano, 
sob o valor do benefício para aqueles trabalhadores 
que, mesmo tendo alcançado a fórmula 85/95, quei-
ram permanecer no mercado de trabalho. Isso também 
vale de forma inversa: se o trabalhador tiver atingido 
um dos critérios para a aposentadoria (idade ou tem-
po de contribuição), mas não tiver chegado nos 85/95, 
poderá se aposentar com um redutor de 2% para cada 
ano que faltar.

No texto negociado no GT, ficou estabelecido 
ainda que seja assumida pela empresa a contribuição 
para a Previdência quando faltarem 12 meses para o 
trabalhador se aposentar e ele for demitido, independen-
temente de o trabalhador ter notificado o empregador 
relativamente ao prazo que lhe falta para se aposentar. 

Essa proposta não é a ideal, mas foi o que conse-
guimos negociar no GT. A minha preocupação é que o 
Governo tem sinalizado com uma proposta muito pior 
para os trabalhadores. Eles querem colocar a idade mí-
nima, que prejudica aqueles trabalhadores que entraram 
cedo no mercado de trabalho. Além disso, discute-se, 
no Governo, utilizar a tabela 85/95 de forma flexível, 
que significa a sua mudança conforme a ampliação da 
expectativa de vida calculada pelo IBGE. Pior: chegou 
a ser ventilada a validação da proposta 85/95 somente 
para os trabalhadores que ingressem no mercado de 
trabalho após a aprovação do texto. Essa última me-
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dida contraria os interesses de centenas de milhares 
de trabalhadores que aguardam o desenrolar das ne-
gociações para optarem ou não pela aposentadoria.

Para finalizar, Sr. Presidente, acredito que esta 
Casa tem condições de chegar a uma alternativa viável, 
que permita o planejamento da aposentaria e amplie 
o valor do benefício. Todavia, para que essa votação 
resulte em ganhos reais para a classe trabalhadora, 
acredito que será fundamental a unidade e a mobili-
zação do movimento sindical. Somente com muita luta 
sairemos vitoriosos dessa batalha.

Era o que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, agradeço a sua gentileza.
Sras. e Srs. Deputados, eu trago duas preocu-

pações. 
Primeiro, deixo a minha solidariedade à popula-

ção de Florianópolis por mais essa madrugada de dor 
e sofrimento para muita gente, com ônibus incendiado, 
motorista e cobrador retirados do ônibus em situação 
difícil – estão em tratamento. Quero deixar minha so-
lidariedade aos familiares e ao povo da cidade e dizer 
ao Governo do Estado que acreditamos que estão 
sendo buscadas soluções e que, quando for preciso, 
a mão do Governo Federal vai estar estendida, por-
que salvar a população, dar a ela segurança e apoio 
é nosso grande objetivo.

Também transmito minha solidariedade às 120 fa-
mílias que fizeram uma ocupação no Município de São 
José. Elas estão precisando de terra, de moradia, e lá 
existe terra e recurso do Governo Federal. Nós temos 
disposição para ajudar essas famílias. Nunca abrimos 
mão de ser solidários com o povo. Então contem com 
a gente. Colocamos o nosso mandato à disposição 
da Prefeitura para buscarmos juntos uma solução. É 
possível. No mundo de hoje, e também na política – 
no Brasil, com Lula e agora com a Presidente Dilma 
–, pode haver soluções difíceis, mas não impossíveis. 
Cuidar do povo é o nosso direito e o nosso compro-
misso, Sr. Presidente. 

É por isso que deixo a minha solidariedade e 
compromisso com o povo de Florianópolis e com as 
120 famílias que estão precisando de auxílio neste 
momento.

Muito obrigada.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna no dia de hoje para cumprimentar a 
Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa, 
que ontem homenageou alguns homens públicos, 
pela transparência, pela seriedade e competência no 
trato público.

Eu entendo que a sociedade brasileira cobra, 
e com razão, muito dos homens públicos deste País 
uma postura ética, uma postura digna, uma postura 
voltada à sociedade brasileira. Temos gestores que 
ousaram, antes mesmo de se iniciar esta discussão, 
abrir as contas públicas à sociedade, como o Prefei-
to de São Paulo, Gilberto Kassab, que há cerca de 3 
anos decidiu disponibilizar todos os salários, todas as 
licitações públicas, todos os atos do Prefeito de São 
Paulo na Internet.

Sr. Presidente, o Prefeito foi questionado com 
mais de 700 ações na Justiça que o impediam de di-
vulgar dados de servidores, de licitações, de empre-
sas. A disputa judicial chegou ao Supremo Tribunal 
Federal e deixou clara a importância da transparência 
no trato público.

Então eu queria neste momento cumprimentar 
a Comissão de Fiscalização e também, sobretudo, o 
Prefeito Gilberto Kassab, por esse exemplo de homem 
público que ele é para toda a Nação brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. 
e gostaria de pedir que fosse dado como lido o meu 
pronunciamento, no qual destaco a inauguração, hoje, 
lá no Hospital Geral de Fortaleza, o maior hospital da 
rede do SUS, o nosso maior hospital terciário, do Nú-
cleo de Telemedicina.

O HGF é importante para a emergência e para o 
ensino. E o Núcleo de Telemedicina vai garantir ensino 
a distância e melhorar a assistência.

Então, quero parabenizar o Secretário Arruda 
Bastos, nosso Secretário de Saúde, o Diretor do HGF, 
nosso Dr. Zózimo, o pessoal da Financiadora de Es-Financiadora de Es-
tudos e Projetos – FINEP e o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, que é um dos parceiros desse grande in-
vestimento lá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está sendo 
inaugurado hoje, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), 
o Núcleo de Telemedicina. Trata-se de um importante 
hospital terciário da rede da Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado do Ceará. Isso representa um avanço 
importante para o SUS no meu Estado, pois propiciará 
um grande reforço não só para o ensino, mas também 
para a assistência. O HGF é o maior hospital da rede 
e o que tem o maior número de especialidades médi-
cas, além de emergência. A partir de hoje contará com 
sala de videoconferência de telemedicina, para poder 
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garantir o ensino a distância, e a segunda opinião mé-
dica em algumas áreas da medicina.

Aproveito para parabenizar o Secretário de Saúde 
do Estado, Dr. Arruda Bastos, a Direção do HGF e todo 
o seu quadro de servidores, na pessoa do Diretor, o Dr. 
Zózimo, a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 
e, finalmente, o Ministério de Ciência e Tecnologia do 
Governo Federal, pela parceria com nosso Estado.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja publicado nos meios de comunicação desta Casa.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
Quero apenas esclarecer às Sras. e aos Srs. De-

putados e à sociedade brasileira de uma forma geral que 
há algum tempo não tenho tido contato com a Ministra 
do Meio Ambiente para tratar de questões referentes 
ao Jardim Botânico e, portanto, não pedi a cabeça do 
Presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico.

Hoje, notícia nesse sentido está na conceituada 
coluna do jornalista Ancelmo Góis, que, evidentemen-
te, busca mais uma vez colocar o meu mandato em 
situação desconfortável na cidade do Rio de Janeiro.

Espero que a Ministra Izabella Teixeira, com quem 
eu não tenho dialogado há muitos meses sobre esse 
tema – e não que eu não tenha buscado –, venha a 
desmentir essa notícia veiculada na Coluna do Ancelmo.

No que eu não retrocedo é no meu compromisso 
com a defesa da comunidade do Horto. Não podemos 
admitir que, em pleno século XXI, volte a política de 
remoção no Rio de Janeiro, atingindo comunidades 
pobres – e isso a partir de uma ação do Governo Fe-
deral por intermédio do Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico.

Portanto, espero que a Ministra venha a restabe-
lecer a verdade na Coluna do Ancelmo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nobres Parlamentares, na edição de domingo 
do jornal O Povo, publicaram um caderno especial 
intitulado Planeta Seca.

Para fazer essa matéria, os jornalistas Cláudio 
Ribeiro, Demitri, Ana Mary, Émerson e a fotógrafa Sara 
percorreram mais de 2 mil quilômetros, visitaram vários 
Municípios cearenses e atestaram o que nós vamos 
relatar: entre 184 Municípios, apenas 6 não estão em 
estado de emergência.

Vários Parlamentares da bancada do Nordeste 
fizeram pronunciamentos aqui para cobrar ações con-
cretas do Governo Federal, como o descontingencia-

mento das emendas relativas a obras estruturantes no 
Nordeste, mas o Governo faz ouvido de mercador e 
lança um programa de irrigação, mas só para onde há 
água. E onde não há água? Ora, lança um programa 
de irrigação e tira o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS desse programa? Está to-
talmente na contramão.

Esse caderno relata, em 16 páginas, as ações 
que a população deseja que sejam feitas, e que, efe-
tivamente, não estão sendo feitas. 

Verifica-se que há escolas sem aula porque não 
há água. Por mais esforço que o General Gomes de 
Mattos, Comandante de 10ª Região Militar, venha fa-
zendo, ofertando, através de convênio com o Minis-
tro da Integração, o carro-pipa para garantir água, há 
escolas no Ceará sem aula porque não há água nem 
para a merenda escola, nem para o consumo humano.

Então, é um descaso total. As ações não estão se 
realizando. Nós já perdemos 70% do trabalho desen-
volvido pela agricultura. São mais de 1.500 hectares 
perdidos de plantação, o que vem gerando toda essa 
instabilidade dos programas. Nós precisamos urgente-
mente de acelerar esses programas, fazendo com que, 
através de projetos estruturantes, o engajamento do 
DNOCS nessas ações possa também ser concretizado.

Também no jornal O Estadão, edição de domingo, 
a jornalista Angela Lacerda fez uma grande matéria 
relativa a outros Estados do Nordeste, como a Bahia. 
E queremos parabenizar o jornal O Povo, através da 
sua Presidente, Luciana Dummar, e de seu Diretor-
-Geral Arlen Medina, por essa iniciativa, fazendo com 
que possamos ter dados concretos dessa vulnerabi-
lidade que existe.

Efetivamente o Governo Federal está atendendo 
tardiamente a população. São barragens anunciadas 
que não são feitas, o abandono das obras de transpo-
sição de águas do Rio São Francisco. Nós estivemos 
lá em abril e constatamos o abandono das obras da 
transposição de águas do Rio São Francisco. Conti-
nuam do mesmo jeito.

O Ministro afirmou que iria retomar urgentemen-
te essas obras da transposição de águas do Rio São 
Francisco, e já se passou um ano. Não repassou tam-
bém essas obras para o Batalhão de Engenharia do 
Exército Brasileiro, que poderia ter acelerado essas 
ações. Deixo aqui mais uma cobrança. 

Está sendo estruturada uma frente parlamentar 
em defesa da população vítima dessa estiagem, e nós 
precisamos pressionar o Governo Federal com ações 
mais concretas.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um rico 
material jornalístico, intitulado Planeta Seca, foi vei-
culado na edição do último domingo pelo periódi-
co cearense O Povo. A sensibilidade dos repórteres 
Cláudio Ribeiro, Demitri Túlio, Ana Mary Cavalcante 
e Émerson Maranhão, além da fotógrafa Sara Maia, 
transpôs para o impresso tudo o que nós, aqui desta 
tribuna, vínhamos relatando há tempos e cobrando 
providências urgentes do Governo Federal. Dos 184 
Municípios cearenses, apenas 6 escaparam dessa 
que foi considerada a sexta pior seca pelos técnicos 
da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (FUNCEME).

Os detalhes e depoimentos dessa reportagem 
de 16 páginas, resultado de mais de 2 mil quilômetros 
percorridos em 6 dias entre 16 Municípios, deixa claro 
que as políticas públicas precisam chegar com mais 
rapidez ou mesmo se antecipar a um quadro que é do 
conhecimento de todas as autoridades: a estiagem no 
semiárido brasileiro. Segundo a moradora Maria de Zé 
Evandro, 64 anos, de Ematuba, distante 36 quilôme-
tros do Município de Independência, chega uma hora 
em que a maioria das pessoas não suporta mais e 
vai embora do Distrito, que só tem como certa a água 
da chuva. Outro desabafo vem do morador de Santa 
Cruz, em Independência, distante 309 quilômetros da 
Capital Fortaleza. Aos 45 anos, Francisco Gerôncio So-
ares mostrou para a reportagem de O Povo o cerrado 
perdido. Por conta da falta d’água, nenhuma de suas 
plantações vingou: palma, leucena e sorgo.

Até a educação das nossas crianças cearenses 
estão sendo prejudicadas. Em Pentecoste, a equipe de 
reportagem foi testemunha de que 47 alunos da Escola 
de Ensino Infantil e Fundamental João Rodrigues Cor-
deiro, turno da manhã, tiveram que interromper a aula 
mais cedo por conta da falta d’água. No turno da tarde, 
a escola não funcionou pelo mesmo motivo. 

Diante desse triste cenário, pergunto: que futuro e 
que esperança essas crianças terão, já que nem mesmo 
o básico está disponível para elas? E, ainda, como fica 
o aprendizado com aulas tendo de ser interrompidas 
por que a água não chega às torneiras das escolas?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 
1 milhão e 800 mil cearenses de 178 Municípios fo-
ram afetados pela seca deste ano, de acordo com a 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará. A 
falta de chuva no Ceará, que ficou entre 33% e 54% 
negativos entre janeiro e maio, meses esses conside-
rados como a nossa quadra chuvosa, já aponta uma 
perda de quase 70% na safra total do Estado. Mesmo 
com a eficiência do nosso Exército Brasileiro, no Ceará 
destacamos a atuação do Comandante da 10ª Região 
Militar, Geraldo Gomes de Mattos, que vem atendendo 

mais de 720 mil pessoas através de 679 carros-pipa, 
mas ainda há muita gente que não está sendo assis-
tida por esse serviço.

Apesar das inúmeras cobranças que temos feito 
e diante desse triste cenário que acabamos de rela-
tar, esperamos que não fiquem só em promessas os 
recursos e ações anunciados ao final da 16ª Reunião 
do Conselho Deliberativo da SUDENE, ocorrida em 
Salvador na última semana, bem como esperamos 
que seja reduzida a burocracia para a liberação dos 
recursos, diante da gravidade da seca. Registro aqui a 
fala da Presidente Dilma Rousseff, que se comprome-
teu a “resolver estruturalmente o problema da seca no 
Nordeste”, e a fala do Ministro da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra, que se comprometeu a acelerar 77 
obras que ampliarão a oferta de água em Municípios 
da região do semiárido, com investimentos previstos 
da ordem de R$1,8 bilhões, de um total de R$3 bilhões 
anunciados pelo Governo Federal.

Entre essas obras ressalto que ainda estão para-
lisadas a de transposição de águas do Rio São Fran-
cisco e que o Governo Federal deveria repassar ao 
Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro a missão 
de concluir essa importante obra para os nordestinos.

Como Presidente da Comissão de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Rural nesta Casa, reafirmo 
nosso compromisso de continuar lutando para solucio-
nar o problema de distribuição de milho no Nordeste, 
para conseguir um preço justo para a compra dos 
agricultores, e também para fazer com que milhares 
de famílias do nosso semiárido tenham uma vida mais 
digna, podendo usufruir de um bem que é de todos, 
a água potável, e cuidar do seu gado. No mais, para-
benizo toda a equipe responsável pela reportagem 
especial “Planeta Seca”, fazendo-o em nome de sua 
Presidente, a Sra. Luciana Dummar, e do Diretor-Geral 
de Jornalismo Arlen Medina Néri. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Deputada Jandira Feghali, do PCdoB 
do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de até 1 minuto.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho registrar 
nos Anais da Casa manifestações da Reitoria da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, da COPPE da 
Universidade, do Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação da UFRJ, de professores da UFRJ e também da 
bancada do Rio de Janeiro, dos vários Deputados que 
ontem assinaram manifesto em apoio à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

A Universidade está ameaçada por uma matéria 
inverídica que sairia no Fantástico no último domingo e 
foi suspensa – espero não retorne. A matéria distorce 
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medidas lícitas, de lisura da Universidade no convê-
nio com o Banco do Brasil através da sua Fundação, 
que apareceriam como desvio de recursos para uma 
entidade privada, o que, obviamente, desqualificaria 
a nossa Universidade e deixaria nublada a imagem 
do ex-Reitor Aloísio Teixeira, e do atual Reitor, Carlos 
Levi, o que não é correto nem com a Universidade 
nem com o País.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
ORADORA

Em Defesa da Verdade
Nós, parlamentares da bancada do Estado do Rio 

de Janeiro, abaixo assinados, vimos a público mani-
festar nosso repúdio a qualquer tentativa de distorção 
dos fatos envolvendo a maior universidade de nosso 
país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.

Defendemos a transparência das gestões deste 
que é um espaço democrático, palco de debates e de 
formação de nossos jovens. Acompanhamos de per-
to o trabalho realizado por nomes como o do saudoso 
professor Aloísio Teixeira e, mais recentemente, pelo 
atual reitor Carlos Levi.

Neste sentido, reiteramos a busca pela verdade 
e recuperação dos fatos para que a imagem de uma 
instituição tão cara a todos os fluminenses não seja 
manchada sem que se apresente uma única compro-
vação das alegadas irregularidades.

Brasília, 13 de novembro de 2012.
Jandira Feghali
Hugo Leal
Zoinho
Edson Santos
Glauber Braga
Adrian
Leonardo Picciani
Fernando Jordão
Washington Reis
Alexandre Santos
Em defesa da universidade pública, gratuita, de 

qualidade e transparente
A UFRJ foi procurada na última quarta-feira, 7 de 

novembro, pela produção do programa Fantástico, da 
Rede Globo de Televisão, para se pronunciar a respeito 
de três pontos: 1) questionamento sobre a existência 
de relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) 
a respeito de possíveis desvios de verbas na UFRJ 
desde 2007; 2) valores pagos, nos últimos cinco anos, 
pelo Banco do Brasil à universidade, que, segundo o 
relatório, não teriam entrado no orçamento da universi-
dade; 3) situação do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, do Hospital-Escola São Francisco de Assis 
e da Residência Estudantil, visitados pela produção do 

programa para registro de mau estado de conservação 
dessas unidades.

A Universidade refuta qualquer insinuação de que 
tenha existido desvio de recursos públicos e repudia a 
relação entre as supostas irregularidades com o estado 
precário de algumas de suas instalações.

Ainda que tenha estranhado o rol das pergun-
tas, a UFRJ respondeu às questões ao programa por 
meio de notas oficiais de sua Reitoria, no sábado, 10 
de novembro. Desde sexta-feira, 9 de novembro, a 
emissora iniciou a veiculação de chamadas de cunho 
sensacionalista.

Em virtude de esse tipo de abordagem na matéria 
atacar a credibilidade de uma das mais importantes 
instituições de ensino, pesquisa e extensão do país, e 
independentemente do conteúdo que será veiculado 
no programa de domingo, 11 de novembro, a UFRJ 
sente-se no dever de declarar que nada tem a escon-
der e está – como sempre esteve – aberta à sociedade 
brasileira para quaisquer esclarecimentos.

Aproveitamos para convidar a todos para a reu-
nião do corpo social da UFRJ, na qual a questão será 
tratada, na segunda-feira, 12 de novembro, às 10 horas, 
no Salão do Conselho Universitário, Prédio da Reitoria.

Reitoria da UFRJ
Cidade Universitária, 10 de novembro de 2012
Nota da Reitoria da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, com esclarecimentos à reportagem 
do programa Fantástico – TV Globo

O Reitor da UFRJ e os dois servidores citados 
tomaram conhecimento do Relatório da Controladoria-
-Geral da União, em setembro de 2012. Até aqui, o Re-
latório, que aborda uma questão sobre “eventual desvio 
de verbas”, mantinha-se em caráter reservado, uma 
vez que o assunto ainda aguarda decisão das autori-
dades competentes, de forma que ainda não ocorreu 
o encerramento do processo na esfera administrativa. 
Por essa razão, tem-se a obrigação de tratar o seu 
conteúdo com sensibilidade e toda a cautela.

No tocante ao Banco do Brasil, a universidade 
celebrou um contrato, em julho de 2007, tendo como 
objeto os serviços bancários prestados pelo banco à 
UFRJ, com a interveniência da Fundação Universi-
tária José Bonifácio – FUJB, tradicional fundação de 
apoio da UFRJ, que teve sua base autorizativa em lei 
federal, credenciada pelo Conselho Universitário e re-
conhecida, tanto pelo Ministério da Educação quanto 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No 
contexto de suas atribuições legais, coube à fundação 
de apoio o papel de gerenciar os recursos transferidos 
pelo Banco do Brasil e utilizá-los integralmente em 
nome dos interesses da UFRJ. Registre-se que este 
contrato foi apreciado e aprovado, como determinava 
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a legislação à época, com parecer favorável da área 
jurídica especializada da universidade.

Na verdade, o que se concretizou através deste 
contrato foi o aperfeiçoamento institucional de uma 
parceria que já existia há muito tempo entre o Banco 
do Brasil e a universidade, em que o banco detinha a 
exclusividade, a título gratuito, dos serviços prestados 
à UFRJ, passando então a disponibilizar uma contra-
partida financeira à universidade. 

A UFRJ foi a primeira Instituição Federal de En-
sino Superior que se mobilizou para negociar esse 
tipo de apoio financeiro de instituição prestadora dos 
seus serviços bancários. Esse fato, à época um proce-
dimento inovador, tornou-se hoje mais comum, tendo 
sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e 
passando a ser adotado por várias outras entidades, 
a exemplo dos Governos do Estado de Minas Gerais 
e do Estado da Paraíba. 

A contratação direta das fundações de apoio às 
universidades federais corresponde à prática absolu-
tamente comum a todas as Instituições Federais de 
Ensino Superior, havendo total previsão legal, o que 
não poderia, portanto, ser configurado como “desvio de 
verbas”. Ressalve-se, ainda, que a Fundação Univer-
sitária José Bonifácio – FUJB teve sua criação previs-
ta em lei, está submetida a controle externo, além do 
próprio controle exercido pela universidade, e só existe 
para servir a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O referido contrato com o Banco do Brasil per-
mitiu, através do aporte de recursos repassados pelo 
banco à FUJB, em 5 parcelas anuais, a realização das 
obras do nosso Restaurante Universitário Central, de 
inquestionável e relevante função social, e, sempre no 
interesse público da UFRJ, os recursos restantes foram 
investidos em mais de duzentos eventos acadêmicos, 
mais de cinquenta intervenções e obras de diferentes 
tipos e portes necessárias para recuperar parte da 
infraestrutura física da universidade.

Importante observar que, à época, a UFRJ convi-
via com dificuldades orçamentárias bastante graves e 
esses recursos permitiram o atendimento de necessi-
dades urgentes e demandas históricas da universidade.

A decisão de se adotar a interveniência da FUJB 
para gerenciar a execução dos recursos foi uma de-
cisão colegiada, calcada no postulado constitucional 
da autonomia universitária, e procurou, no espaço 
dos limites legais, afastar riscos e viabilizar o efetivo 
uso dos recursos envolvidos, papel principal do gestor 
público comprometido com a defesa intransigente dos 
interesses da Administração.

Reitoria
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Cidade Universitária, 10 de novembro de 2012

Nota da Reitoria da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ, com esclarecimentos à reportagem 
do programa Fantástico – TV Globo

Esclarecimentos sobre o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho – HUCFF, Hospital-Escola São 
Francisco de Assis – HESFA e Residência Estudantil

A falta de investimentos nas universidades fede-
rais ao longo da década de 1990 acumulou um passivo 
de deterioração e degradação da sua infraestrutura. 
Os recursos orçamentários eram insuficientes para 
permitir que houvesse uma manutenção adequada do 
patrimônio imobiliário sob responsabilidade da UFRJ. 
Esse cenário só começou a mudar recentemente.

Desde 2007, quando foi lançado pelo MEC o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades Federais – Reuni, a UFRJ 
vem sustentando um vigoroso programa de recupera-
ção predial, incluindo intervenções planejadas para a 
Residência Estudantil, o HUCFF e o HESFA.

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
funciona em um prédio construído há mais de 50 anos, 
com histórico recente de implosão de parte do edifí-
cio (Ala Sul), em dezembro de 2010. A situação a que 
chegou o hospital refletia justamente a histórica insu-
ficiência de recursos para sua adequada manutenção.

A UFRJ tem se dedicado à recuperação do HU-
CFF, com aportes orçamentários significativos, que 
não podem ser ignorados. Apesar das dificuldades 
conhecidas publicamente, enfrentadas em sua roti-
na, o HUCFF é o maior hospital do Rio de Janeiro em 
volume de consultas, principalmente de ambulatórios 
especializados em alta complexidade. Mensalmente, 
cerca de 20 mil consultas ambulatoriais são feitas no 
HUCFF. O hospital possui 15 laboratórios de pesquisa, 
40 serviços médicos e 23 programas de atendimento 
de alta complexidade.

A dificuldade vivenciada pelo HUCFF faz parte de 
um contexto que atinge todos os hospitais universitários 
federais e para qual o Governo Federal implementou 
política específica. Reconhecendo a necessidade de 
política de fortalecimento dos HUs federais em todos 
os níveis – orçamentário/financeiro, gestão e recursos 
humanos –, o Governo Federal publicou em 27 de Ja-
neiro de 2010 o decreto 7.082, que trata do Programa 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Fede-
rais (REHUF). 

Desde janeiro de 2012, o HUCFF passa por obras 
de reparo em quase todos os andares. Alguns reparos 
estruturais, ansiados há anos por todos que utilizam 
o hospital, já podem ser vistos, como, por exemplo, a 
reforma do Serviço de Nefrologia.

O Hospital-Escola São Francisco de Assis é um 
edifício histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, e, como todo 
imóvel com essas características, apresenta dificul-
dades e altos custos para realização de reformas e 
restaurações. Está em curso um conjunto de obras de 
recuperação parcial de sua estrutura, no valor total de 
R$ 12,6 milhões de reais.

Sobre a Residência Estudantil: a UFRJ está atu-
ando simultaneamente em duas linhas de frente para 
melhorar os problemas de déficit de moradia: 1) recupe-
ração total do atual prédio, que comporta 504 quartos; 
e 2) a construção de um novo complexo residencial na 
Cidade Universitária, com obras já em andamento e 
recursos provenientes do Reuni. Esse complexo integra 
o projeto de revitalização e humanização da Cidade 
Universitária, conforme estabelecido em seu Plano 
Diretor, e disponibilizará pelo menos 500 vagas aos 
alunos dos cursos de graduação.

Em função da greve dos servidores da Educa-
ção, no início de 2012, houve atraso no cronograma 
original de uma licitação agendada para este ano, de 
reforma geral dos apartamentos da atual Residência 
Estudantil. A abertura dos envelopes para o processo 
licitatório será realizada nesta segunda-feira, 12 de 
novembro. Os recursos destinados à ação somam R$ 

11 milhões e o prazo estimado para conclusão das 
obras é de 20 meses.

Os valores, na tabela abaixo, referem-se a re-
formas e obras do HUCFF e do HESFA, bem como à 
aquisição de equipamentos de alta tecnologia utilizados 
em exames, cirurgias e consultas, suprimentos de toda 
a ordem, necessários para a rotina desses hospitais 
(macas, computadores, medicamentos, materiais ci-
rúrgicos, entre outros). Importante ressaltar as ações 
destinadas à recuperação de pilares de sustentação 
do HUCFF – obras que exigem grande intervenção na 
estrutura e rotina do hospital.

Entre os anos de 2007 e 2012, os créditos orça-
mentários destinados ao Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho e ao Hospital-Escola São Francisco 
de Assis ultrapassaram R$ 350 milhões – recursos 
que se referem a investimentos e custeios, grande 
parte advinda do REHUF e principalmente do Fundo 
Nacional de Saúde.

Esses investimentos denotam que a UFRJ não se 
omite quanto à sua responsabilidade de investir e se 
preocupar com a estrutura física, os recursos humanos 
e acadêmicos dos seus hospitais – que os tornam refe-
rência nacional e internacional em ensino e pesquisa.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37149 

Reitoria
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Nota da direção da Coppe-UFRJ
À Comunidade Universitária
Encaminho para conhecimento uma nota de es-

clarecimento da Reitoria da UFRJ. A nota antecipa-se 
a uma matéria que será veiculada, neste domingo, no 
programa Fantástico, da TV Globo, que vai explorar os 
problemas da UFRJ e atacar a credibilidade da maior 
instituição federal de ensino superior do país.

Em nome da Diretoria da Coppe, manifesto repú-
dio veemente a distorções de informações que visam 
denegrir a nossa universidade através do ataque a dois 
reitores: Aloisio Teixeira e Carlos Levi.

Conclamo a comunidade universitária, profes-
sores, alunos e funcionários técnico-administrativos 
a reagirem com energia para restabelecer a verdade 
perante a opinião pública.

Informações adicionais estão disponíveis na pá-
gina da UFRJ na internet.

Atenciosamente, – Luiz Pinguelli Rosa, Diretor.
COPPE/UFRJ
A quem interessa desmoralizar a Universidade 

Pública
A Universidade Federal do Rio de Janeiro está, 

de novo, sob ataque. A Rede Globo, através de um 
programa de grande audiência, veiculado aos domin-
gos, anunciou reportagem que, se tivesse sido trans-
mitida, traria enormes prejuízos à imagem da maior 
universidade do sistema federal de ensino. A reitoria 
se antecipou à matéria e em nota oficial esclareceu a 
comunidade acerca das denúncias.

Mostrar que a Universidade é corrupta, má gerida 
e abandona suas unidades não está aparecendo na 
mídia agora por acaso. Ataca-se um modelo de gestão 
para por outro no lugar. Os privatistas continuam, como 
sempre, tentando substituir o público pelo privado. Daí 
a importância da defesa da Universidade, construir a 
unidade resistente da comunidade e refutar qualquer 
ataque à universidade pública, gratuita autônoma e 
de qualidade.

O SINTUFRJ e os trabalhadores da UFRJ defen-
dem a universidade pública, gratuita e de qualidade, e 
sempre se posicionou por métodos éticos de gestão, 
que garantam a correta aplicação dos recursos pú-
blicos. A gestão de recursos através da FUJB não é, 
em si, desvio. E neste caso nem os documentos indi-
cam a malversação dos recursos do convênio com o 
Banco Brasil. Ao contrário, o que parece estar sobre 
ataque é a busca de recursos para recuperar o atraso 
histórico e o sucateamento de décadas que se abateu 
sobre a UFRJ.

Existe, hoje, um grande ataque à Universidade 
autônoma, que é soberana acerca de seu ensino, pes-
quisa e extensão, e que presta satisfação à sociedade 
à qual pertence e não deve submissão ao governo de 
plantão, seja ele qual for. O alvo não é só o Reitor, ou 
qualquer funcionário da UFRJ. O alvo é a AUTONO-
MIA universitária. As diferenças internas da comunida-
de universitária são menores neste momento. É hora 
de defender a UFRJ e a universidade pública. Nossa 
instituição é referência para o sistema e por isso os 
inimigos da educação pública precisam derrotá-la. O 
SINTUFRJ e os trabalhadores da UFRJ não admitirão 
tal ataque.

Diretoria do SINTUFRJ
Daqui a pouco, um assassinato será cometido 

no Fantástico
Enviado por luis nassif, dom, 11/11/2012 – 15:23
Por Daniel Negreiros Conceição 
Prezado Nassif.
meu pai é hoje o reitor da UFRJ. Portanto, o im-

pacto da sensacionalista e mentirosa matéria que será 
veiculada no domingo pelo programa Fantástico da 
Rede Globo será maior sobre a minha família. Também 
por isso sei bem o quão injustas são as acusações, pois 
conheço a conduta das pessoas que estarão sendo 
atacadas. Mas mesmo que meu pai não fosse o reitor, 
a minha indignação com o que está sendo feito contra 
a nossa UFRJ e contra o ensino superior público não 
seria menor.

Soubemos nos últimos dias que o Fantástico de 
hoje trará uma matéria aparentemente sensacionalista 
(dado o que foi dito na chamada veiculada no dia de 
ontem) acusando a gestão passada e atual da UFRJ 
de desvio de verba pública. De fato, não houve desvio 
de verba alguma. O que houve foi o uso da Fundação 
José Bonifácio (fundação de apoio criada justamente 
para gerir os recursos da UFRJ) para administrar os 
recursos recebidos pelo Banco do Brasil para realizar 
obras como o Restaurante Universitário e eventos aca-
dêmicos. É essa prática, tão comum nas universidades 
públicas, que a Globo chamará de “desvio de recursos” 
de forma covarde e irresponsável. Comprovadamente, 
cada centavo recebido do Banco do Brasil foi usado 
para satisfazer demandas da UFRJ (na maioria das 
vezes demandas históricas como o bandejão). O que 
é mais grave, deverão sugerir à população que “as 
verbas desviadas” (novamente, o absurdo do termo, 
que dá impressão de subtração) foram usadas para 
enriquecer os gestores da Universidade. Chegaram 
ao cúmulo de filmar a modesta casa de três quartos 
que meus pais construíram em Itaipava, tijolo a tijolo, 
com enorme sacrifício, ao longo de vinte anos, como 
exemplo de tal enriquecimento. A covardia das acusa-
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ções é ainda mais notável porque o próprio relatório da 
CGU apontando como irregular o repasse das verbas 
para a FUJB reconhece que não há quaisquer indício 
de uso indevido das verbas. Novamente, cada centavo 
foi comprovadamente utilizado para beneficiar a UFRJ.

Os esclarecimentos da UFRJ sobre cada indaga-
ção da Globo podem ser obtidos no site da instituição: 
http://www.ufrj.br/mostranoticia.php?noticia=13388_
Em-defesa-da-universi...

Peço a sua ajuda para que ajude a combater 
essa injustiça.

TV Globo poderá divulgar falsa denúncia sobre UFRJ
Jornal do Brasil
Celina Côrtes
Segundo denúncia recebida por este Informe JB, 

o Fantástico deste domingo (11) deverá trazer uma 
reportagem acusando as gestões passada e atual da 
UFRJ de desvio de verba pública.

Porém, o que teria havido na realidade, segundo 
a UFRJ, foi o repasse da Fundação José Bonifácio, 
criada para gerir os recursos recebidos pelo Banco do 
Brasil para obras, como as realizadas no Restaurante 
Universitário e eventos acadêmicos da universidade. 

A prática, comum às universidades publicas, 
será chamada pela Globo de “desvio de recursos”. A 
UFRJ garante, entretanto, que cada centavo recebido 
do Banco do Brasil foi usado para satisfazer deman-
das da universidade.

Se a reportagem for realmente ao ar, ela atacará 
não apenas as pessoas citadas, como a própria insti-
tuição da UFRJ e a luta por um ensino público, gratuito, 
de qualidade e transparente. 

A questão será debatida nesta segunda-feira 
(12), às 10 horas, no Salão do Conselho Universitário, 
Prédio da Reitoria da UFRJ na Cidade Universitária.

UFRJ se defende antecipadamente a possível 
reportagem do “Fantástico”

Instituição enviou comunicado se posicionando 
sobre uma possível matéria do programa

Jornal do Brasil
Luciano Pádua
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

se antecipou a uma possível reportagem do programa 
Fantástico, da TV Globo, que apontaria desvios de ver-
ba desde 2007 na instituição baseado em um relatório 
da Controladoria Geral da União (CGU). A instituição 
negou as informações e enviou comunicado na manhã 
deste domingo (11) para se posicionar em relação aos 
questionamentos. Segundo o Fantástico, a matéria não 
está na grade de programação deste domingo. 

>> TV Globo poderá divulgar falsa denúncia so-
bre UFRJ

De acordo com a UFRJ, a reportagem questionou 
também repasses ao Banco do Brasil que não entraram 
no orçamento da instituição e o suposto mau estado de 
conservação do alojamento universitário, do Hospital 
Universitário Clementino Fraga e do Hospital Escola 
São Francisco de Assis. 

“A Universidade refuta qualquer insinuação de 
que tenha existido desvio de recursos públicos e repu-
dia a relação entre as supostas irregularidades com o 
estado precário de algumas de suas instalações”, diz 
trecho do comunicado.

Credibilidade
A UFRJ alega ter estranhado as perguntas do 

programa mas afirma ter respondido às questões. No 
entanto, “na iminência desse tipo de abordagem na 
matéria atacar a credibilidade de uma das mais im-
portantes instituições de ensino, pesquisa e extensão 
do país, e independentemente do conteúdo que será 
veiculado no programa de domingo, 11 de novembro, 
a UFRJ sente-se no dever de declarar que nada tem 
a esconder e está – como sempre esteve – aberta à 
sociedade brasileira para quaisquer esclarecimentos”, 
diz a nota.

Como efeito, a reitoria da UFRJ marcou reunião 
do corpo social da UFRJ para tratar da questão na 
segunda-feira (12), às 10 horas, no Salão do Conselho 
Universitário, no Prédio da Reitoria, na Ilha Universitária.

Confira a íntegra da nota da UFRJ:
EM DEFESA DA UFRJ PÚBLICA, GRATUITA, 

DE QUALIDADE E TRANSPARENTE
A UFRJ foi procurada na última quarta-feira pela 

produção do programa “Fantástico” da Rede Globo de 
Televisão para se pronunciar a respeito de três pontos: 
1. “relatório da Controladoria Geral da União (CGU) 
sobre desvios de verba na UFRJ desde 2007”; 2. “se-
gundo o relatório, valores pagos, nos últimos cinco 
anos, pelo Banco do Brasil à UFRJ não entraram no 
orçamento da Universidade?” e 3. “o Fantástico visi-
tou o alojamento universitário, o Hospital Universitário 
Clementino Fraga e o Hospital Escola São Francisco 
de Assis e registrou o mau estado de conservação 
dessas três unidades. O que causou essa situação?”

A Universidade refuta qualquer insinuação que 
tenha havido desvio de recursos públicos e repudia a 
relação entre as supostas irregularidades com o estado 
precário de algumas de suas instalações.

Ainda que tenha estranhado o rol das pergun-
tas, a UFRJ respondeu as questões encaminhadas 
no sábado, 10 de novembro. Desde sexta-feira, 09 de 
novembro, a emissora iniciou a veiculação de chama-
das de cunho sensacionalista.

Na iminência desse tipo de abordagem na maté-
ria atacar a credibilidade de uma das mais importantes 
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instituições de ensino, pesquisa e extensão do país, e 
Independentemente do conteúdo do que será veiculado 
no programa de domingo; a UFRJ sente-se no dever 
de declarar que nada tem a esconder e está – como 
sempre esteve – aberta à sociedade brasileira para 
quaisquer esclarecimentos.

Aproveitamos para convidar a todos para a reu-
nião do corpo social da UFRJ, onde a questão será 
tratada, na segunda-feira, 12 de novembro, às 10 horas, 
no Salão do Conselho Universitário, Prédio da Reitoria.”

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido 
pronunciamento em que falo sobre os 100 anos da 
chegada ao Estado do Espírito Santo, no dia 12, da 
primeira semente do café robusta-conilon, trazida pelo 
ex-Governador Jerônimo Monteiro.

No Centro de Comércio do Café de Vitória, fo-
ram homenageadas instituições e pessoas físicas. 
Inclusive, o Sr. Dário Martinelli recebeu a Comenda 
Jerônimo Monteiro, a maior condecoração oferecida 
pelo Governo do Estado. 

O Espírito Santo, com apenas 0,5% do territó-
rio nacional, este ano produzirá 10 milhões de sacas 
do café conilon e mais 2,5 milhões de sacas do café 
arábica. O Estado destaca-se como o segundo maior 
produtor do café arábica e como o primeiro maior pro-
dutor de café conilon no mundo.

Parabéns a todos que contribuíram, principalmen-
te o ex-Prefeito Eduardo Glazar, o Dário Martinelli e 
todos os técnicos e políticos envolvidos com a produ-
ção de café no Espírito Santo. Parabéns!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna para manifestar minhas congratulações às dez 
instituições e cinco personalidades que receberam, 
no dia 12 de outubro, em Vitória, justas homenagens 
em comemoração ao centenário da chegada do café 
conilon ao Espírito Santo. 

A cerimônia para a entrega dos prêmios aos in-
centivadores do cultivo da espécie em solo capixaba 
foi realizada no Auditório do Centro de Comércio do 
Café de Vitória, o Palácio do Café, onde houve tam-
bém o lançamento oficial do selo dos Correios, em 
comemoração aos 100 anos da chegada do conilon 
ao Espírito Santo. 

Nosso Estado alcançou um avanço extraordinário 
na produção do café conilon, batendo seguidos recor-
des de safra, marca impressionante para quem ocupa 
apenas 0,5 % do território nacional. Como ex-Secre-
tário de Agricultura do Espírito Santo, testemunhei 
a dedicação e o esforço dos nossos pesquisadores, 

extensionistas e produtores para que obtivéssemos 
os melhores resultados na cafeicultura, promovendo 
desenvolvimento econômico e social, pois, acima de 
tudo, o café é um dos grandes referenciais de empre-
go e renda para os capixabas.

Entre as instituições homenageadas na festa do 
centenário do café conilon estavam a Prefeitura do 
Município de São Gabriel da Palha; a Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB); a Cooperativa Agrária 
dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (COOA-
BRIEL); o Centro do Comércio de Café de Vitória; o 
Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem de Café 
do Espírito Santo; a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Espírito Santo; a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Espírito Santo; o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; a Rede 
Gazeta de Comunicação; o Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Café; e o Instituto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER).

Cabe ressaltar, por fim, homenagem às persona-
lidades que ajudaram a escrever a história de sucesso 
do café conilon no Espírito Santo, como a família do ex-
-Governador Jerônimo Monteiro; a família do ex-Prefeito 
de São Gabriel da Palha, Eduardo Glazar; e os em-
presários Jônice Tristão e Jair Coser. O ex-Prefeito de 
São Gabriel da Palha e também ex-Deputado Estadual 
Dário Martinelli, um dos mais premiados produtores de 
conilon do País, recebeu a Comenda Jerônimo Mon-
teiro, a mais alta condecoração oferecida pelo Gover-
no do Espírito Santo, pelo incentivo ao plantio do café 
conilon, pois, quando Prefeito, produziu e distribuiu 1 
milhão de mudas aos produtores do Município, frente 
à crise gerada pelo Programa de Erradicação do Café, 
no início dos anos 60. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas De-
putados, quero agradecer a ilustre visita do Prefeito de 
Igarapava, Dr. Francisco Tadeu Molina, e também do 
Prefeito de Vargem Grande Paulista, com quem tive a 
oportunidade de tratar de assuntos relativos àquelas 
cidades, nas quais obtive uma votação expressiva, uma 
colaboração do povo do interior do Estado de São Paulo. 

E o Prefeito de Igarapava nos traz a notícia da 
inauguração de um grande centro de saúde que vai 
ser um reflexo da melhoria de saúde no interior do 
Estado de São Paulo, naquela região, com um centro 
odontológico bem equipado, além de outras melhorias 
nas áreas da cultura e do esporte.

Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regi-

mento Interno, esta Presidência decide criar 
Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 207-
A, de 2012, do Senado Federal, que “altera o 
art. 134 da Constituição Federal” (garante às 
Defensorias Públicas da União e do Distrito 
Federal autonomia funcional e administrativa 
e a iniciativa de sua proposta orçamentária).

A Comissão será composta de 27 (vinte 
e sete) membros titulares e de igual número 
de suplentes, mais um titular e um suplente, 
atendendo ao rodízio entre as bancadas não 
contempladas, designados de acordo com os 
§§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 14 de novembro de 2012. – Mar-
co Maia, Presidente da Câmara dos Depu-
tados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Chico Lopes, por 1 minuto.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Queria me manifestar a favor do convênio que a 
Presidente Dilma Rousseff assinou ontem, uma PPP 
para um programa de irrigação no Nordeste. É positi-
vo, mas está atrasado. E queremos ressaltar que es-
tranhamos que o DNOCS, que tem mais de 100 anos 
de experiência no Nordeste, não esteja dentro desse 
projeto que achamos de fundamental importância. Que-
ríamos saber como o Ministério da Integração Nacional 
está vendo isso. Se temos experiência há mais de 100 
anos no Nordeste, por que estamos fora exatamente 
dessa empreitada? Não temos nada contra ela, somos 
a favor, mas gostaríamos que o Nordeste não fosse 
colocado em segundo plano, pela sua experiência e 
pelo seu trabalho.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar 
este momento histórico que o País está vivendo, que é 
basicamente constituído pelo julgamento do mensalão. 

Durante meses a Nação acompanha uma dis-
cussão aberta, transparente, travada pelos 11 magis-
trados brasileiros que, de uma forma profunda, vêm 
examinando cada um dos aspectos relativos a esses 
crimes, a esse concurso continuado e amplo de crimes 
que foram praticados contra o Erário público, contra a 
democracia, contra a seriedade na vida pública.

Nós observamos que sentenças estão sendo 
prolatadas com fundamentações muito sólidas, e isso 
é muito importante para que a política, a atividade pú-
blica, possa ganhar mais respeito na sociedade.

As punições exemplares têm que servir como 
verdadeiras lições para a sociedade, para a vida pú-
blica brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Mauro 
Benevides. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
solenidade prevista para o dia 21 de novembro, sob a 
presidência do Deputado Marco Maia, será procedida 
a outorga da Medalha do Mérito Legislativo a diversas 
personalidades, todas em destaque em seus respecti-
vos Estados, dentro de critérios estabelecidos pela 2ª 
Secretaria, confiada ao nosso colega Deputado Jorge 
Tadeu Mudalen, ilustre representante de São Paulo e 
destacado membro da Mesa Diretora da Casa.

O Ceará acha-se contemplado através do jorna-
lista José Edilmar Norões Coelho, Diretor da TV Ver-
des Mares e Presidente da Associação Cearense de 
Emissoras de Rádio e Televisão, membro que é, igual-
mente, da ABERT, no plano nacional, representando 
a nossa unidade federada.

No rol dos contemplados figuram o Governador de 
Minas Gerais, Antonio Anastasia; o Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves; a também 
Ministra Eliana Calmon, que ontem esteve nesta Casa, 
membro do STJ que até bem pouco foi Corregedora do 
Conselho Nacional de Justiça; o Prefeito eleito de São 
Paulo e ex-Ministro da Educação Fernando Haddad; o 
Senador Eduardo Lopes; o Ministro Francisco Falcão, 
Ministro do STJ e hoje Corregedor do CNJ; o Gover-
nador da Bahia, Jaques Wagner; a Sra. Graça Foster, 
Presidente da PETROBRAS; e o Desembargador Feu 
Rosa, do Espírito Santo.

O próprio Presidente da Casa deverá discursar 
na ocasião, pondo em relevo as qualidades que exor-
nam a trajetória de todos quantos foram inseridos no 
rol dos contemplados, no atual exercício.

Quando exerci, em décadas passadas, a Presi-
dência do Senado Federal, sempre me fazia presen-
te a acontecimentos dessa magnitude, como forma 
de testemunhar aos laureados o reconhecimento do 
Parlamento pela contribuição que os mesmos haviam 
prestado ao fortalecimento do Poder Legislativo.

Trata-se, pois, de evento dos mais significativos. 
Daí por que me propus a registrá-lo desta tribuna, 
cumprimentando, desta forma, todos quantos merece-
ram esse galardão, a ser outorgado pela Câmara dos 
Deputados através de decisão de sua Mesa Diretora.
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Era a comunicação, Sr. Presidente, que decidi fa-
zer para me congratular antecipadamente com aqueles 
que serão agraciados na comemoração a ser efetua-
da no próximo dia 21 de novembro. Entre eles, como 
já destaquei, está o cearense Edilmar Norões, Diretor 
da TV Verdes Mares e Presidente da Associação Ce-
arense de Emissoras de Rádio e Televisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, de 1 minuto, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Sebastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu falo aqui em nome da Presidência da 
Comissão de Trabalho desta Casa, para repudiar a ati-
tude dos consórcios construtores e geradores de Belo 
Monte, Santo Antônio e Jirau e também do Presidente 
da ELETROBRAS.

Tínhamos audiência pública da Comissão de Tra-
balho convocada para ontem para discutir as condições 
de trabalho e as relações de trabalho nos canteiros de 
obras dessas hidrelétricas, e, infelizmente, nenhum dos 
consórcios mandou representante, nem o Presidente 
da ELETROBRAS. Encaminhei ofício ao Ministro Edi-
son Lobão alertando sobre o problema. 

Também deixo aqui consignado, Presidente, que 
vou apresentar hoje requerimento para nova audiência 
pública. Em caso de não comparecimento, nós vamos 
apresentar na Comissão de Trabalho requerimento de 
convocação do Ministro de Minas e Energia.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria apenas infor-
mar a esta Casa que uma comissão representante 
da bancada feminina, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres e a CPMI da Violência Doméstica estará 
presente no dia 19, segunda-feira próxima, em Minas 
Gerais, para acompanhar o julgamento de todos os 
réus envolvidos no assassinato da Eliza Samúdio.

Sem dúvida nenhuma, este é um julgamento de 
importante significado, simbólico para que se possa 
reafirmar uma perspectiva de justiça, de paz, que en-
frente e derrote a impunidade que alimenta os crimes 
em nossa terra. 

Por isso convidamos todas e todos os Parlamen-
tares que estiverem em Minas Gerais no dia 19 para 
fazerem parte dessa delegação. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um registro 
importante. Eu acabei de ter uma audiência com a 
Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos 
Humanos. Ela vai se deslocar até o Ceará no dia 20, 

oportunidade em que vamos inaugurar o Centro de Re-
ferência em Direitos Humanos do nosso Estado, uma 
parceria com o Governo do Estado do Ceará. A partir 
desse Centro, nós vamos desenvolver uma série de 
ações voltadas para formação, capacitação e prepa-
ração de políticas voltadas para os direitos humanos. 

Eu queria registrar esse importante acontecimen-
to para o nosso Estado e também dizer que nós on-
tem ficamos extremamente felizes com o lançamento 
do Programa Mais Irrigação do Governo Federal, que 
mais uma vez mostra o seu compromisso com a re-
gião nordestina. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
eu quero trazer uma preocupação muito grave e muito 
grande – e é uma determinação da Presidente Dilma 
Rousseff, mas queremos sensibilizá-la – com a falta 
de milho em Santa Catarina.

Só para se ter uma ideia, pela CONAB ainda fal-
tam chegar 20 mil toneladas de milho a Santa Catari-
na. Aí, vamos chegar a um total de 90 mil toneladas. 
O consumo de milho em Santa Catarina é de 15 mil 
toneladas por dia! Então, completando-se essas 90 
mil toneladas, Santa Catarina receberá o suficiente 
para o consumo de milho de apenas 6 dias e 4 horas.

E os frangos estão comendo uns aos outros. 
Não mostramos isso na televisão para não haver um 
impacto negativo na exportação. Isso é ruim para o 
setor do agronegócio. 

Presidente Dilma, estamos desesperados em 
Santa Catarina. O Brasil está exportando muito mi-
lho para o exterior, e a suinocultura e a avicultura de 
Santa Catarina estão sem milho. É um desespero. O 
que nós vamos fazer? Presidente Dilma, socorra-nos, 
pelo amor de Deus!

A CONAB não tem mais condições de atender a 
Santa Catarina. Isso foi descartado totalmente. Já ape-
lamos para o Ministro Mendes Ribeiro Filho, mas ele 
ainda não conseguiu sensibilizar a nossa Presidente 
Dilma com a falta de milho em Santa Catarina. Então, 
estamos aqui, desesperados, fazendo este apelo à 
nossa Presidente Dilma.

Também gostaria de encaminhar um pronun-
ciamento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
que destaco uma importante iniciativa para o desen-
volvimento da produção agrícola nacional, que deverá 
impactar diretamente os índices de produtividade do 
Estado de Santa Catarina também. O Programa Mais 
Irrigação, coordenado pelo Ministério da Integração 
Nacional e anunciado oficialmente ontem pela Presi-
dente Dilma Rousseff destinará 10 bilhões de reais em 
recursos para investimento em infraestrutura. 
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Então, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que consi-
dere como lido este pronunciamento que trata de uma 
grande iniciativa que vai beneficiar, principalmente, os 
Estados do Semiárido nordestino, que vai acabar com 
a indústria da seca no Nordeste, o que acho funda-
mental, para produzirem mais com as terras que têm 
disponíveis. E, com certeza, também o Sul do Brasil 
será contemplado, a médio e longo prazos, porque a 
bovinocultura de leite, na nossa região, precisa de ir-
rigação urgente. As estiagens são muito constantes, 
e precisamos implantar a irrigação de 2 a 3 hectares, 
para cada pequeno agricultor da bovinocultura de lei-
te. Acho fundamental, então, levar a irrigação também 
para Santa Catarina.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de destacar uma importante iniciativa para o desen-
volvimento da produção agrícola nacional, que deverá 
impactar diretamente nos índices de produtividade do 
Estado de Santa Catarina. O Programa Mais Irrigação, 
coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e 
anunciado oficialmente ontem pela Presidente Dilma 
Rousseff destinará R$10 bilhões em recursos para 
investimento em infraestrutura.

Além disso, o Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, confirmou que 
o Ministério da Agricultura tem ainda, no Plano Pluria-
nual 2012/2015, recursos de R$4 bilhões para o finan-
ciamento de equipamentos. O valor será empregado 
na implementação de ações de aperfeiçoamento das 
políticas para ampliar a área irrigada, aumentar a pro-
dutividade e contribuir para a contenção do avanço da 
fronteira agrícola.

A criação de uma linha de crédito que financiará 
o setor produtivo do País está em construção por téc-
nicos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuá-
rio e Cooperativismo (SCD) do MAPA. Prazos, taxas 
de juros e limites na tomada dos recursos devem ser 
definidos juntamente com o Ministério da Fazenda, 
mas o Governo já está presente em várias iniciativas, 
do treinamento a capacitações, incentivo à pesquisa, 
assistência técnica e extensão rural. Conforme expli-
cou Mendes Ribeiro durante o anúncio do Programa 
Mais Irrigação, o importante é evitar riscos inerentes 
às variações e às mudanças climáticas, garantindo 
resultados melhores e agregando valor à produção, 
de modo compatível ao conceito de desenvolvimento 
sustentável. 

Hoje, o Brasil tem uma área plantada de 68 mi-
lhões de hectares de grãos, frutas e fibras. Na pecuá-

ria, o espaço no campo é de 180 milhões de hectares. 
A execução da política de irrigação é para justamente 
tornar mais intensivo o uso dessas áreas, reduzindo 
a pressão por novos espaços. Para isso, o MAPA tem 
trabalhado com o objetivo de integrar as políticas agrí-
colas com as de meio ambiente, com as políticas de 
recursos hídricos e de irrigação, envolvendo os Estados 
em ação de regionalização. E essas ações têm que 
levar em conta as características das regiões, com as 
vocações específicas, por meio de orientações técni-
cas, tecnológicas e de conhecimento das condições 
naturais e vocacionais de suas propriedades. No Bra-
sil, hoje, predomina a irrigação por aspersão ou gote-
jamento, mas é preciso difundir e incentivar cada vez 
mais a implementação de políticas diferenciadas de 
irrigação, importante ferramenta no desenvolvimento 
e no avanço da produtividade nas áreas cultivadas. 

Muito obrigado.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
semana passada esta Casa deu um passo importante 
ao votar o projeto que criminaliza condutas ilegais na 
Internet e, portanto, dá mais segurança aos navega-
dores, pois pune aqueles que usam a rede mundial de 
computadores para práticas ilícitas.

Esta semana, a Câmara continuou avançando, 
ao aprovar o adicional de periculosidade para os vigi-
lantes, projeto que se arrastava desde 2003. E ontem 
aprovou matéria que protege o consumidor ao deci-
dir que o valor pago em impostos deve ficar claro nas 
notas fiscais. 

Esses são avanços importantes para o consumi-
dor, para os que usam a rede mundial de computado-
res, para os vigilantes, enfim, para essas categorias 
e para o povo brasileiro em geral.

Mas quero lembrar que os agentes comunitá-
rios de saúde continuam a cobrar de nós a aprovação 
de projeto que trata do piso nacional da categoria. O 
projeto se arrasta nesta Casa desde 2006, e os agen-
tes comunitários de saúde há 4 anos vêm a Brasília, 
mobilizam-se, lutam, e não obtém uma resposta firme 
do Governo nem desta Casa.

Na mesma situação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estão os enfermeiros, que lutam desde 
2002 pelas 30 horas semanais. A propósito disso, te-
nho aqui em mãos um panfleto em que os enfermeiros 
apontam mais de 20 razões para que esta Casa fixe 
a jornada semanal de 30 horas. Vamos olhar para a 
categoria dos enfermeiros, mais de 800 mil no Brasil, 
pessoas que se dedicam à causa nobre de cuidar dos 
doentes, de acompanhá-los nos leitos de hospitais. Eles 
reclamam da jornada excessiva, porque precisam ter 
mais de um emprego, em razão de o salário ser muito 
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baixo no País. Em Pernambuco, por uma jornada de 24 
horas em hospital particular, paga-se a um enfermeiro 
900 reais por mês. Como um enfermeiro ou enfermeira, 
com nível superior, vai viver com 900 reais, com mil 
reais por mês? Eles acabam precisando ter mais de 
um emprego, e aí a jornada torna-se estressante. Por-
tanto é preciso reduzir sua jornada semanal para que 
eles tenham uma vida mais digna e melhor qualidade 
de saúde e assim possam dar melhor assistência aos 
pacientes que estão sob seus cuidados.

Esse é o apelo que eu faço.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 

revisão da oradora.) – 

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

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, com a compreensão 
do Deputado Fabio Trad, quero só fazer o registro de 
que ontem esta Casa aprovou uma matéria importante, 
o Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, que cria um salário 
adicional para os vigilantes por exercício de atividade 
que envolve risco de vida, o adicional de periculosi-
dade de 30%. 

Sou advogado da categoria há 25 anos e lutei 
muito por esse projeto. O Deputado Fabio Trad é da 
Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu fui 
o Relator da matéria, e trabalhamos muito para que 
esse dia chegasse. Os vigilantes, que protegem vidas 
e patrimônios, estavam aqui em peso, numa jornada, 
e todos saíram muito felizes. 

Quero parabenizar a Casa, os Líderes, os De-
putados, o Presidente Marco Maia, que assumiu esse 
compromisso com todos nós. Aliás, o pai do Deputado 
Marco Maia era vigilante e morreu aos 52 anos de idade. 

Portanto, a partir da compreensão dos Líderes 
desta Casa, tivemos a oportunidade de aprovar ontem o 
projeto. Estou muito feliz porque trabalhei intensamente 
por esse projeto que dá aos vigilantes a possibilidade 
de receber uma remuneração melhor, um adicional 
pela atividade de risco que desenvolvem. 

Estou muito feliz e parabenizo a Casa pela apro-
vação do projeto. 

Muito obrigado.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a respeito da situação dos índios guaranis-kaiowás 
de Mato Grosso do Sul, faço questão de dar ciência à 
Casa de manifestação do Ministério Público Federal, 
da Procuradoria da República no Município de Dou-
rados, Mato Grosso do Sul, pela exação dos termos 

nela colocados e sobretudo pela procedência jurídica 
do diagnóstico do Ministério Público Federal de Mato 
Grosso do Sul, que cria uma solução jurídica consis-
tente, uma alternativa que pode pacificar esse conflito. 

Diz o Ministério Público: 

“Somente na Reserva Indígena de Dou-
rados, nos últimos 02 anos, foram registrados 
75 assassinatos, dentre eles, duas crianças 
indígenas. Desse total, 22 mortes perfizeram-
-se somente de janeiro a setembro de 2012.

A taxa de mortalidade infantil entre a 
etnia guarani e kaiowá é de 38 para cada mil 
nascidos vivos, enquanto a média nacional é 
de 25 mortes por mil nascimentos. 

(...)
Uma das possíveis soluções postas 

em debate restou estampada no Parecer nº 
136/2010, da Consultoria Jurídica do Ministé-
rio da Justiça, o qual aduz:

‘EMENTA:
I – Análise da possibilidade de serem in-

denizados os possuidores e os proprietários 
das terras posteriormente demarcadas como 
indígenas, tendo em vista que adquiriram a 
posse plena e justa ou a propriedade da terra 
de boa-fé, por escritura pública outorgada pela 
União que comprove a posse, em decorrên-
cia de erro da Administração Pública Federal.

(...)
III – É possível o pagamento de indeniza-

ção, no valor da terra nua, desde que restem 
atendidos os seguintes requisitos: a) terra su-
postamente dominical tenha sido transferida 
onerosa ou gratuitamente pela União Federal 
a terceiro, por meio de escritura pública ou 
outro documento público idôneo que compro-
ve a posse plena, justa e de boa-fé, b) a pro-
priedade alienada em momento posterior seja 
demarcada e homologada pelo Presidente da 
República como terra indígena, nos termos do 
art. 19 da Lei nº 6.001/73 e dos artigos 5° e 6° 
do Decreto nº 1.775/96.’”

Portanto, Sr. Presidente, solução jurídica existe. 
Basta que a AGU, portanto o Poder Executivo da União, 
tenha vontade política para aplicar a lei. A culpa não é 
dos produtores rurais, que geram riqueza, tampouco 
é dos índios que na verdade são vítimas. Basta que 
a União, através da AGU, tenha vontade política para 
solucionar esse problema.

Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE DOURADOS/MS

Rua Major Capilé, 1.590 – Centro – 
Dourados/MS – CEP: 79805-010 – Fone: 
(67)3411-1700 – Fax: (67)341 1-1731

Excelentíssimos Senhores (as),
O Estado de Mato Grosso do Sul1 possui aproxi-

madamente 73.295 indígenas autodeclarados, nume-
rário que representa 3% da população do Estado de 
Mato Grosso do Sul e 9% da população indígena do 
país. Ainda, o estado comporta a 2ª maior população 
indígena do Brasil.

Especificamente no que tange aos Guarani e Kaio-
wá, compõem o numerário de 45.000 indígenas e ocu-
pam pouco mais de 30 mil hectares no estado – o que 
corresponde a 0,1% do território sul-mato-grossense.

Apesar de reivindicarem 38 terras indígenas, 
apenas 11 delas se encontram regularizadas e em 
posse dos indígenas, as demais, apesar de identifica-
das, declaradas ou em processo de identificação, já 
com estudos comprobatórios de sua tradicionalidade, 
estão obstruídas pelos portadores de títulos dominiais, 
o que corrobora a instabilidade jurídica e social, for-
talecendo a zona conflituosa instaurada entre índios 
e fazendeiros.

Dessas 11 terras indígenas, apenas 02 (duas) 
delas foram regularizadas após a Constituição de 1988.

Nesse contexto de exiguidade de espaço e alta 
densidade demográfica, fatores sociais negativos vêm 
à tona. Desde o ano 2000, foram 555 suicídios, 98% 
deles por enforcamento, 70% cometidos por homens e, 
em sua maioria, cometidos na faixa dos 15 aos 29 anos.

Somente na Reserva Indígena de Dourados, nos 
últimos 02 anos, foram registrados 75 assassinatos, 
dentre eles, duas crianças indígenas. Desse total, 22 
mortes perfizeram-se somente de janeiro a setembro 
de 2012.

A taxa de mortalidade infantil entre a etnia gua-
rani e kaiowá é de 38 para cada mil nascidos vivos, 
enquanto a média nacional é de 25 mortes por mil 
nascimentos. Já a taxa de assassinatos – 100 por cem 
mil habitantes – é quatro vezes maior que a média na-
cional. A média mundial é de 8,8.

Uma das possíveis soluções postas em debate 
restou estampada no Parecer nº 136/2010, da Con-
sultoria Jurídica do Ministério da Justiça o qual aduz:

“EMENTA:
I – Análise da possibilidade de serem in-

denizados os possuidores e os proprietários 
das terras posteriormente demarcadas como 
indígenas, tendo em vista que adquiriram a 

posse piei a e justa ou a propriedade da terra 
de boa-fé, por escritura pública outorgada pela 
União que comprove a posse, em decorrên-
cia de erro da Administração Pública Federal. 

(...)
III – É possível o pagamento de indeni-

zação, no valor da terra nua, desde que res-
tem atendidos os seguintes requis tos: a) terra 
supostamente dominical tenha sido transferida 
nerosa ou gratuitamente pela União Federal a 
terceiro, por meio de escritura pública ou ou-
tro documento público idôneo que comprove 
a posse plena, justa e de boa-fé, b) a proprie-
dade alienada e n momento posterior seja 
demarcada e homologada pelo Presidente da 
República como terra indígena, nos termos do 
art. 19 da Lei nº 6.001/73 e dos artigos 5° e 6° 
do Decreto nº 1.775/96.”

Para que esse entendimento aufira caráter vin-
culante, se faz necessária sua submissão à Consul-
toria-Geral da União, após a manifestação do mistério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de que, 
aquele órgão, acaso acorde, consolide o entendimento 
e submeta-o à chancela da Excelentíssima Senhora 
Presidenta da República.

Paralelamente a isso, objetivando concretizar o 
ente idimento já esposado pelo árgão consultivo da 
União Federal, o Ministério Público Federal er Doura-
dos, em outubro de 2012, propôs Ação Civil Pública, 
em trâmite perante a Justiça ederal em Naviraí, a qual 
tem por objetivo a nulidade dos títulos dos imóveis 
incidentes da Terra Indígena Yvy Katu (município de 
Japorã/MS) e a consequente indenização desses pro-
pri tários pela União Federal, haja vista a conferência, 
por este ente, de títulos sabidamente nulo quando da 
criação do Projeto Integrado de Colonização de lgua-
temi (Decreto nº 67.870 de 17 de dezembro de 1970).

Outrossim, além do citado Projeto Integrado de 
Colonização de Iguatemi criado mediante Decreto Fe-
deral sobreposto a terras indígenas, cite-se ainda os 
Decretos nº 70.356/72 (P1C Sete Quedas) e 5.941/73 
(CAND – Dourados) que apresentam a mesma situ-
ação jurídica.

Por fim, para que esta segunda possível solução 
seja implementada com a maior brevidade possível para 
os Guarani Kaiowá, basta que a União, por intermédio 
de sua Advocacia-Geral, reconheça a procedência dos 
pedidos veicuIados na Ação Civil Pública sobredita.

O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Governadores de vários 
Estados do Brasil estão se reunindo contra a Medida 
Provisória nº 579, que altera o marco regulatório do 
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setor elétrico e antecipa a renovação das concessões 
das geradoras. 

Alegam esses Governadores que terão um pre-
juízo de mais ou menos R$5,5 bilhão em virtude da 
diminuição do recolhimento do imposto estadual, ICMS, 
e em virtude também da decisão do Governo Federal, 
da Presidenta Dilma, em desonerar a tarifa de energia 
elétrica entre 16,2% a 28%.

Essa alegação vai de encontro à necessidade 
da população, do consumidor e de quem produz neste 
País. Desonerar energia elétrica não vai diminuir a arre-
cadação nos Estados. Muito pelo contrário, vai ocasio-
nar um aquecimento na demanda dos consumidores, 
que poderão ter uma qualidade de vida muito melhor; 
e as fábricas, que vão pagar menos tarifa elétrica, vão 
começar a produzir mais e, consequentemente, gerar 
mais empregos. 

Portanto, Sr. Presidente, a tendência é de que se 
aqueça a economia no País, e não de que haja uma 
perda de arrecadação por parte dos Estados, como 
muitos Governadores estão alegando, e que não é o 
caso do Governador do meu Estado, Omar Aziz.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por 

3 minutos, concedo a palavra pela ordem ao ilustre 
Deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente 
Inocêncio Oliveira.

Na qualidade de Deputado Federal, exercendo 
o quinto mandato legislativo nesta Casa, tomo a pa-
lavra nesta oportunidade para falar sobre o acesso à 
cultura no Brasil.

Segundo dados da Secretaria Especial de Direi-
tos Humanos da Presidência da República, 90% dos 
Municípios brasileiros não possuem salas de cinema, 
teatros, museus ou espaços culturais multiuso. E mais: 
60% da população nunca assistiram a um filme em 
uma sala de exibição e 92% nunca foram a um museu.

O direito de acesso à vida cultural de uma socieda-
de é, ao mesmo tempo, causa e efeito do processo de 
amadurecimento dos direitos humanos como um todo.

A relação entre cultura e direitos humanos, bem 
como de seu papel na luta contra a discriminação, são 
questões que o Brasil enfrenta. Entretanto, a integra-
ção da cultura com as demais políticas sociais é uma 
experiência recente que necessita ser aperfeiçoada.

O momento é de reconhecimento dos direitos cul-
turais como necessidade básica e direito dos cidadãos, 
o que conduz à busca de uma agenda integrada com 
as políticas sociais e de desenvolvimento.

Apesar das tendências recentes, seus impactos 
ainda não foram suficientes para reduzir o quadro de 

desigualdades no acesso à produção cultural. E é fun-
damental cuidar para que, ao contrário, o crescimento 
econômico não faça com que tais desigualdades sejam 
ainda mais exacerbadas.

A minoria dos brasileiros frequenta cinema uma 
vez por ano. Quase todos os brasileiros nunca frequen-
taram museus ou jamais frequentaram alguma exposi-
ção de arte. Mais de 70% dos brasileiros nunca assisti-
ram a um espetáculo de dança, embora muitos saiam 
para dançar. Grande parte dos Municípios não possui 
salas de cinema, teatro, museus e espaços culturais 
multiuso, como foi dito no início deste pronunciamento.

Com relação a livros e bibliotecas, o brasileiro 
praticamente não tem o hábito de leitura. A maioria dos 
livros está concentrada nas mãos de muito poucos. O 
preço médio do livro de leitura é muito elevado quando 
se compara com a renda do brasileiro nas classes C, 
D e E – eu entendo que o livro é tão importante que 
não deveria ter preço.

Muitos Municípios brasileiros não têm biblioteca. 
A maioria destes se localiza no Nordeste e apenas 
dois no Sudeste.

Uma grande porcentagem de brasileiros não 
possui computador em casa. Destes, a maioria não 
tem qualquer acesso à Internet (nem no trabalho, nem 
na escola).

Focar as políticas culturais nos níveis estaduais e 
municipais pode favorecer a superação desse quadro 
e reforçar a diversidade cultural como fator da susten-
tabilidade do desenvolvimento.

Encerro lembrando uma das frases do nosso que- que-
ridíssimo e respeitado homem público, ex-Governador 
e atual Senador Luiz Henrique da Silveira: “Um povo 
sem cultura é um amontoado de gente”. Nós políticos 
– Prefeitos, Deputados Estaduais e Federais, Gover-
nadores, Senadores – e também o Governo Federal, 
através da nossa Presidente, precisamos estar aten-
tos a isso.

O ser humano é o único animal que fala. O rela-
cionamento, os encontros, a aproximação das pessoas 
faz bem para todos nós. É dever de todos nós políticos 
valorizar a nossa cultura, a cultura da nossa gente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eleuses Paiva, pelo 
PSD de São Paulo.

O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, no dia de hoje, para 
falar sobre a destinação dos royalties de petróleo. 

Os debates sobre a destinação de recursos oriun-
dos da exploração de petróleo, os royalties, têm igno-
rado o caos que caracteriza o atendimento à saúde 
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pública deste País. Não podemos ser contra, de manei-
ra alguma, quem deseja aplicar 10% desses recursos 
em educação, mas somos radicalmente contra que o 
debate ignore a necessidade urgente e premente de 
um melhor financiamento da saúde pública deste País.

Não podemos nos calar diante de tal ocorrência. 
A saúde de um povo é uma das coisas que devem ser 
prioritárias para os gestores públicos. Mas não é essa, 
infelizmente, a prioridade que nós vemos vigorar neste 
País. Por isso, há algum tempo, apresentei o PLP 124, 
de 2012, solicitando a aplicação de, no mínimo, 10% 
das receitas correntes brutas da União.

Como médico e ex-dirigente de classe, acredito 
que apenas fazendo cumprir essa lei dos 10% para a 
saúde é que vamos começar a ver cumprido o preceito 
constitucional do direito à saúde para todos os brasi-
leiros. O Brasil possui um sistema público e universal 
de saúde financiado com precários, Sr. Presidente, 
recursos orçamentários. 

Entretanto, apesar de o gasto total do setor re-
presentar 8,5% do PIB, o gasto público é muito baixo, 
apenas 46% do total.

Dados da Organização Mundial de Saúde, de 
2009, mostram que o Brasil gastou 276,6 milhões de 
reais com a saúde. O financiamento público é respon-
sável por 44% desse total. Nos países membros da 
OCDE, que engloba os países da Europa, além de 
Estados Unidos, Austrália, Chile e México, o financia-
mento público engloba no mínimo 70% do total.

Os gastos federais com saúde ficaram estagnados 
em 1,8% do PIB, de 1995 a 2009, enquanto o gasto 
social cresceu de 11,2% para 15,8%.

O mais grave é que a proporção de gasto público 
em saúde no Brasil é baixa também, se comparada a 
países da América do Sul, como Argentina, Colômbia 
e Uruguai, e mesmo frente aos Estados Unidos, que 
possuem um sistema privado de saúde extremamen-
te forte.

O SUS prima pela integralidade e pela univer-
salidade. Dele dependem 190 milhões de brasileiros. 
No entanto, a União vem deixando a responsabilida-
de pelo financiamento da saúde cada vez mais para 
as Prefeituras, que gastam, em média, 22% de suas 
receitas com saúde.

Além do meu projeto, há também o de iniciativa 
popular por mais recursos na saúde, que precisa de, 
no mínimo, 1,5 milhão de assinaturas.

As entidades médicas por onde passei estão 
muito interessadas em arrecadar o montante dessas 
assinaturas.

Então, faço um apelo a todos os brasileiros: va-a-
mos buscar mais atenção do Governo Federal para 
com a saúde; vamos trabalhar os projetos que preve-

em mais investimentos na saúde pública. Só por meio 
da nossa luta coletiva é que lograremos êxito na des-
tinação adequada de recursos para a saúde pública, 
principalmente a dos mais humildes e dos mais sim-
ples, do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Ema-
nuel Fernandes.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só por 
economia processual, gostaria de dizer que nós das 
Oposições estamos concordando apenas com o item 
5 da pauta, na qual realmente há matérias bastante 
controvérsias: assinatura de convênios com a Coreia 
do Norte; a questão do Alto – que eu não sei se é com 
a letra ele ou com a letra u – Representante-Geral do 
MERCOSUL.

Portanto, só concordamos com o item 5, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Chico 
Lopes, do PCdoB do Ceará, por 3 minutos.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para falar so-
bre o Projeto de Lei nº 275, de 2011, de minha autoria, 
que versa sobre a proibição da cobrança de roaming 
nacional em localidades que são atendidas pelas mes-
mas redes das operadoras de telefonia celular.

O presente projeto já foi aprovado pelas Comis-
sões de Defesa do Consumidor e de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática, faltando ainda ser 
submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. No momento, foi retirado de pauta pelo no-
bre Deputado Sibá Machado.

É do conhecimento de todos a cobrança de ser-
viço de adicional por chamada em roaming dos con-
sumidores, quando estes precisam utilizar o aparelho 
celular fora da região (Código do DDD) onde seu nú-
mero é registrado. Nada demais, nobres colegas, se 
a operadora de telefonia que vai prestar o serviço fora 
do código DDD de origem não é a mesma contrata-
da pelo consumidor. Ou seja, não há justificativa para 
a cobrança de roaming, uma vez que as redes das 
operadoras de telefonia hoje se estendem por vários 
Estados, pela maior parte do País.

Entendo que na situação contrária até poderíamos 
considerar a cobrança justa, uma vez que uma opera-
dora que necessitasse do serviço de outra obviamente 
teria de pagar por ele. Contudo, com a expansão do 
setor de telecomunicações no País, a possibilidade de 
usar a infraestrutura de terceiros para essa finalida-
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de está praticamente eliminada do mercado, pois na 
maioria das vezes as operadoras de telefonia móvel já 
têm cobertura própria, nas principais cidades do País 
e na maioria das regiões.

Além disso, Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, 
muitas operadoras já oferecem no mercado planos que 
dispensam a cobrança de roaming dentro da rede da 
operadora, o que sinaliza que esse serviço não gera 
custo adicional para a empresa, não implicando au-
mento nos custos das operadoras de telefonia móvel. 
Portanto, é desnecessária a cobrança de adicional de 
chamada, de deslocamento, não havendo nenhuma 
razão para mais esse ônus na fatura mensal telefônica 
do consumidor que necessita fazer o deslocamento.

Além de gerar contas telefônicas exorbitantes para 
quem costuma utilizar o celular em viagem – muitas 
vezes, por necessidade profissional –, a cobrança de 
roaming penaliza especialmente aquele consumidor 
de menor poder aquisitivo, justamente aquele usuário 
de telefonia celular que se vale de um plano pré-pago 
para poder viabilizar esse serviço, hoje considerado 
essencial. Os usuários de telefones celulares pré-
-pagos são a grande maioria entre os consumidores 
da telefonia, chegando a aproximadamente 80% das 
linhas ativadas. 

Pois este consumidor, Sr. Presidente, fica sim-
plesmente cerceado no seu direito de utilizar o te-
lefone, quando está em deslocamento, mesmo que 
seja apenas para receber ligações, em vez de efetuar 
chamadas. Com o roaming, quem não possui créditos 
deixa de poder receber ligações. E quem se aventura 
a fazer uma recarga e a utilizar seu telefone pré-pago 
em uma região diferente da sua assiste aos créditos 
se esgotarem com uma rapidez inexplicável e inacei-
tável. Assim, se prejudica fortemente os consumido-
res de maior poder de compra, que muitas vezes têm 
de pagar contas assustadoras para usar o celular, o 
roaming acaba penalizando especialmente os consu-
midores mais humildes, que deixam de poder utilizar o 
celular, seja para efetuar, seja para receber chamadas.

Diante desse cenário, temos agido há algum tem-
po procurando contornar essa situação e mudar essa 
realidade, em prol do consumidor. Temos empreendido 
ações na Comissão de Defesa do Consumidor desta 
Casa, apresentamos o citado projeto de lei que deter-
mina o fim do roaming, lançamos uma campanha publi-
citária e de mobilização que teve grande repercussão 
social, desde 2011, tudo para chamar a atenção para 
esse problema e encaminhar uma solução concreta 
para ele, em favor do povo.

Também dialogamos, Srs. Deputados, Sras. De-
putadas, com a direção da Agência Nacional de Tele-
comunicações (ANATEL), que tem entre suas respon-

sabilidades a adoção de medidas necessárias para o 
atendimento do interesse público e para o desenvolvi-
mento das telecomunicações brasileiras – dentre elas 
a expedição de normas sobre a prestação de serviços 
de telecomunicações no regime privado. 

A ANATEL informou que o fim do roaming está 
sendo analisado pela equipe técnica da agência, o 
que considero uma excelente iniciativa, a se somar ao 
nosso projeto de lei, já em avançada tramitação. São 
esforços convergentes, em benefício do consumidor, 
usuário desse tipo de serviço, que espera uma solu-
ção rápida e concreta para o problema, venha desta 
Casa, venha da agência reguladora.

Nesse sentido, conclamamos os nobres colegas 
a aprovarem o referido projeto de lei, tendo em vista 
que a defesa do consumidor é um dos princípios que 
devem ser observados no exercício de qualquer ativi-
dade econômica, conforme preceitua o inciso V do art. 
170 da Constituição Federal vigente. Aprovar o fim do 
roaming é favorecer a economia popular e resguardar 
não apenas a defesa dos consumidores, mas também 
o direito de todo cidadão à comunicação.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a publi-
cidade deste pronunciamento pelos órgãos de impressa 
da nossa Casa, por tratar de um assunto de interesse 
diretamente relacionado a todo consumidor que usa 
aparelho de telefonia celular. É uma despesa adicional 
desnecessária que as empresas cobram, problema 
que a agência reguladora ainda não procurou resolver.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder de bancada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL, concedo 
a palavra ao ilustre Líder Ivan Valente.

S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, em toda a Europa, existe uma greve 
geral – em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Itália 
– contra a política determinada pelo capital financeiro 
europeu, liderada pela Comissão Europeia, pelo Fundo 
Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu, 
a chamada Troika, que está impondo enormes sacri-
fícios a trabalhadores e trabalhadoras, como cortes 
drásticos nas aposentadorias, demissões em massa, 
enxugamento da máquina, privatizações e as receitas 
que nós conhecemos de atentado ao patrimônio público.

No ano passado, 1 trilhão de euros foram en-
tregues pelo Banco Central Europeu aos bancos que 
investem e especulam nos países europeus ditos peri-
féricos, mas já nem tanto, porque antes eram Grécia e 
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Portugal, agora são também Espanha e Itália e vários 
outros os países que paralisam suas atividades por 
iniciativa dos sindicatos.

Nós queríamos comunicar a esta Casa que fomos 
convidados a participar da VIII Convenção do Bloco de 
Esquerda português, em Lisboa, no fim de semana. 
Participamos para ver o que acontecia naquele País. 
Agradecemos o convite em nome da Presidência do 
Partido Socialismo e Liberdade. Pudemos ver que na 
Europa ninguém aguenta mais a política do Fundo 
Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e, 
particularmente, da Comissão Europeia, liderada pela 
Chanceler alemã Angela Merkel, contra a qual se vol-
tou o ódio do povo que sofre as consequências dessa 
política de arrocho, de empobrecimento contínuo da 
população, enquanto se socorrem os bancos. Ou seja, 
no fundo vige em todo o mundo a mesma política em 
que o capital financeiro tem a hegemonia do processo 
e os governos seguem a mesma receita.

O mesmo acontece em nosso País. Aqui também 
nós continuamos reservando 45% do Orçamento para 
pagar juros da dívida pública. E quanto mais se pagam, 
mais crescem a dívida interna e a dívida externa. Esse 
é um assunto que não se ventila, esse é um assunto 
que os partidos políticos desta Casa não tocam. Pa-
rece que é natural entregar 700 bilhões, 800 bilhões 
de reais aos banqueiros nacionais e internacionais e 
permitir a especulação financeira, enquanto se que-
bra a ajuda à saúde, à educação, à moradia popular, 
ao transporte coletivo de massa. E observamos até o 
crescimento da violência. Por isso digo que esse é o 
mesmo modelo que aí está.

Pudemos constatar que aumenta bastante a parti-
cipação na Europa do movimento social, da juventude.

Parabenizamos o Presidente do Bloco de Esquer-
da português, Francisco Louçã, que foi Deputado vá-
rias vezes, e cumprimentamos os novos líderes, João 
Semedo e Catarina Martins, que assumem o comando 
neste momento, somando forças com o Partido Comu-
nista Português e outros setores da esquerda contra 
a política da Troika. 

Sr. Presidente, nós queríamos reafirmar aqui o 
que dissemos ontem na votação que dizia respeito 
à transparência das notas fiscais aqui no Brasil. Não 
basta dar transparência, é preciso dizer para onde vai 
o dinheiro arrecadado neste País. Geralmente ele vai 
atrás do capital financeiro. É ele que recebe a nata 
do que se arrecada neste País. Por isso a carga fiscal 
aqui é tão grande, e por isso o Brasil precisa rever o 
atual sistema, porque quem tem mais deve pagar mais. 
O imposto não deve ser sobre o consumo e a renda, 
deve ser sobre a propriedade e as grandes fortunas. 

Os povos de todo o mundo têm que se unir contra 
esta política hegemônica do capital financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Protógenes Quei-
roz, pelo PCdoB de São Paulo.

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB-
-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para conti-
nuar denunciando a escalada de violência no Estado 
de São Paulo.

Mais uma vítima, policial militar, teve sua vida 
sacrificada em confronto com o crime organizado na 
cidade de São Paulo, confronto esse que está insta-
lado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, desde janeiro 
deste ano, sem que nenhuma providência seja tomada 
à altura para que se restabeleçam a ordem pública e a 
segurança da população paulista e paulistana.

O povo da cidade de São Paulo vive refém da 
escalada do crime organizado, sem que nenhum pro-
cesso de urgência venha a ser tomado. 

Reconheço que o Governador Geraldo Alckmin, 
do PSDB de São Paulo, tem feito todos os esforços 
para combater essa criminalidade organizada. Mas 
ele não tem obtido resultados suficientes para poupar 
vítimas e evitar um confronto que está sendo prees-
tabelecido diariamente no Estado de São Paulo. Isso 
tem levado a população indefesa, os trabalhadores, 
os estudantes e os idosos a serem molestados nesse 
confronto entre forças de segurança pública e a crimi-
nalidade organizada. 

Não reconhecer o crime organizado no Estado 
de São Paulo é um crime ainda maior. Não reconhecer 
a falência da política de segurança pública do Estado 
de São Paulo ainda é um crime maior contra o País e 
contra o povo de São Paulo. 

Temos, sim, que tomar medidas eficazes suficien-
tes. Ainda nesta terça-feira, agiu o Governo Federal, 
através da medida da Presidente Dilma, que teve a 
humildade de telefonar para o Governador do Estado 
de São Paulo e colocar todos os instrumentos e todos 
os órgãos de segurança pública do Governo Federal à 
disposição do povo paulista e do Governo do Estado 
de São Paulo. No entanto, tivemos apenas a criação 
de uma agência de inteligência e a disponibilidade de 
apenas 60 milhões de reais para conter essa escala-
da criminosa. Será que isso é suficiente, Sras. e Srs. 
Deputados? Será que isso é suficiente para que esta 
madrugada, de quarta para quinta-feira, não morram 
mais pessoas inocentes, não morram mais policiais, 
não morram mais agentes de segurança pública? Será 
que isso é suficiente para que o Estado de São Paulo 
cesse essa ameaça diuturna contra as instituições do 
Estado? Eu acredito que não.
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Se nós, Deputados, formos a qualquer comuni-
dade pobre do Estado de São Paulo, vamos ver que 
falta política pública social nessas comunidades mais 
pobres. Como é que vamos querer resolver o proble-
ma da segurança pública, se nas comunidades mais 
pobres existem pessoas que não têm certidão de 
nascimento, não têm carteira de identidade, não têm 
carteira de trabalho e moram em condições subuma-
nas? Não têm alimentação adequada, posto de saúde 
nem tampouco um colégio público a ser disponibilizado 
para suas crianças.

Que resposta o Estado tem que dar a essa po-
pulação? Que resposta essa população tem que dar 
a um Estado que se torna ausente, como fez durante 
muitos e muitos anos aqui no Brasil? Temos que ter, 
sim, uma política urgente para tratar a tempo de um 
plano de segurança pública integrado, com medidas 
multidisciplinares, para se enfrentar esse problema, 
esse flagelo social, esse confronto da criminalidade or-
ganizada com as forças de segurança pública, e cessar 
essa escalada de violência e poupar vítimas inocentes 
que estão sendo sacrificadas nesse confronto.

Essas medidas são, sim, necessárias e bem-
-vindas, mas não têm efeito prático imediato. Tem-se 
que colocar, sim, as Forças Armadas brasileiras, que 
podem ajudar nas ações sociais de que o Estado de 
São Paulo precisa, que as comunidades precisam. Te-
mos que usar, sim, a Força de Segurança Nacional, 
para que ajude no combate à criminalidade organiza-
da; temos que usar, sim, todo o efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana da Prefeitura do Estado de São Paulo. 
Agora, o que nós não podemos fazer é ficarmos indi-
ferentes e vermos mais pessoas assassinadas.

Durante o discurso do Sr. Delegado Pro-
tógenes, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente. 

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 3

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondonia 4

ACRE

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

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 10

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
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Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 14

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Total de Paraíba 8

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Coelho Filho PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Total de Pernambuco 13

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
João Lyra PSD 

Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
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Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 23

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 

Antonio Bulhões PRB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Luiz Pitiman PMDB 
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Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 6

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Nelson Meurer PP 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 15

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 

Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Luiz Noé PSB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul 14

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 272 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa há um requerimento.

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, urgência para a apreciação do Projeto de 
Lei nº 4.230 de 2012, do Superior Tribunal de 
Justiça, que “dispõe sobre a criação de três 
varas federais no Estado do Amapá e dá ou-
tras providências”.

Sala das Sessões, em de de 2012. – Fá-
tima Pelaes, PMDB-AP.

O SR. RONALDO CAIADO – Sra. Presidente, 
pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já 
oferecemos uma questão de ordem, que teve o pa-
recer favorável do Presidente Marco Maia, para que 
nós pudéssemos ordenar urgência e aprovação de 
urgência na Casa.

Essa matéria sequer foi discutida na reunião de 
Líderes. Ela sequer foi pautada entre as matérias pre-
vistas para serem discutidas e votadas em plenário. E 
a aprovação de urgência deve ser feita quando uma 
matéria está exatamente em condições de, aí sim, ser 
colocada na pauta do dia, e, com isso, lógico, todos 
os Deputados, acredito eu, e essa tendência também 
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é do Democratas, votarem favoravelmente à urgência. 
O que é incompatível é nós estarmos sinalizando com 
a aprovação de uma urgência. E V.Exa. sabe bem que 
deve haver na Mesa mais de 100 urgências aprova-
das que não foram sequer deliberadas pelo Plenário.

Então, acho que esse objetivo de nós avançarmos 
na urgência, de uma certa maneira, está desacredi-
tando aquilo que é uma ferramenta importante para o 
trabalho aqui do Plenário da Câmara dos Deputados.

Então, o objetivo do Democratas não é obstruir; 
o objetivo do Democratas é exatamente valorizar a 
urgência e fazer com que ela tenha realmente o com-
promisso da Mesa, para que seja pautada. 

Esta é a posição nossa. Nada contra o Estado 
do Amapá. E com a posição clara de que, se nós não 
tivermos por parte do Presidente e da Mesa a data 
para que essa matéria seja votada, nós encaminha-
remos contrário.

O SR. SIBÁ MACHADO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes, 

Deputado Sibá Machado, eu gostaria de registrar que, 
na galeria, se encontram alunos do Ensino Fundamen-
tal do CAIC de Santa Maria, Distrito Federal, a quem 
agradecemos a presença. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, esta matéria, 
segundo a bancada do PT, tem ainda dois pontos que 
ainda não foram superados, e, como tal, nós enten-
demos que ela não está pronta para ser apreciada. A 
nossa solicitação é pela retirada do pedido de urgência.

O SR. LUIZ CARLOS (PSDB-AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, em que 
pese o nosso aliado, o DEM, ter requerido a retirada 
de pauta – e o ambiente não está favorável a esse re-
querimento de urgência –, eu destaco a importância 
de que seja apreciado o quanto antes esse PL, haja 
vista a demanda reprimida de varas federais no Amapá.

Hoje, o Amapá conta apenas com duas varas 
federais, e a cidade está bem equipada. Em Macapá 
há um prédio muito bem equipado, inclusive por um 
trabalho da bancada federal do Amapá, justamente 
para receber essas varas e novos profissionais, como 
também novos magistrados.

Portanto, deixo aqui a proposta de nós trabalhar-
mos em conjunto para que sejam dirimidos os pontos 
que o Governo acredita ainda conflitantes, para que 
possamos apreciar o quanto antes esse PL, haja vis-
ta que o povo do Amapá necessita dos serviços que 
serão prestados por essas varas, por esses profissio-
nais e magistrados.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero só 
lembrar que o PT é totalmente favorável ao projeto. 
Porém, houve um substitutivo que acrescentou algu-
mas novidades, razão por que nós estamos achando 
melhor analisar isso com mais carinho. É só por este 
motivo que pedimos a retirada do requerimento.

O SR. LUIZ CARLOS – Já proponho, então, que 
na próxima semana, Deputado, nós discutamos isso. 
Gostaria de sensibilizar também o Governo sobre a 
necessidade expressa desses servidores e desses 
magistrados, que são o alvo, o objeto do substitutivo, 
porque não adianta criarmos a estrutura formal, mas 
não dar o aparelhamento técnico e profissional para 
que a estrutura funcione.

Já fica de pé a proposta para discutirmos na 
próxima semana.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Eu só queria registrar que esse requerimento não 
caiu de paraquedas; na verdade, houve a presença 
do Presidente do STJ na Casa, mostrando a neces-
sidade de que houvesse, com urgência, a aprovação 
desse projeto.

Então, atendo a V.Exas. Vamos retirá-lo de pauta.
O Deputado Ronaldo Caiado registrou um fato 

importante, de que há vários projetos, requerimentos 
de urgência inúmeros. Seria bom que isso fosse ob-
jeto de discussão do Colégio de Líderes, até porque 
por aí poder-se-ia nortear o que é urgente, para que a 
pauta se baseasse nessas urgências e atendesse aos 
interesses do povo brasileiro, não só a interesses de 
Deputados ou bancadas, mas aos do povo brasileiro.

Toda vez em que não avançamos, o povo fica, 
mais uma vez, à espera de uma solução.

Então, está retirado o requerimento.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sra. Presidente, só 

para registrar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Fui eu que assinei o pedido 
de retirada de urgência.

Eu gostaria que o Colégio de Líderes discutisse 
inclusive, Ronaldo Caiado, essa questão da criação de 
varas, que têm vindo aqui aos pinicões; cria-se vara 
aqui, cria-se vara ali.

Na Bahia, por exemplo, nós temos necessidade 
de criação de varas federais para alguns Municípios.

Eu gostaria que essas soluções de criação de 
varas de outros órgãos, que têm estrutura nacional e 
que têm capilaridade por todo o Brasil, fossem discu-
tidas de forma mais global, porque criamos varas aqui 
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sempre de forma isolada para um Estado ou para ou-
tro, e em momentos distintos.

É claro que nós não vamos nos opor à questão 
do Amapá, que já está em pauta. Vamos seguir com 
isso. Mas, nas próximas discussões com o STJ, não 
se deveria aceitar essa questão parcial sobre as ne-
cessidades desse ou daquele Estado. Isso, muitas ve-
zes, nem é provocado pelo STJ; às vezes, é provocado 
pelas bancadas, que nos ficam induzindo a votarmos 
isoladamente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tam-
bém quero registrar que esse requerimento foi assinado 
por todos os Líderes da Casa – apenas não o assinou 
o Líder do PCdoB. Os demais Líderes assinaram o 
pedido de urgência.

Tomei conhecimento de que havia sido levantada 
pelo Líder do PSDB solicitação de retirada de pauta 
dos itens nº 1, 2, 3 e 4, restando apenas o item nº 5 
para votação. Quero entender que isso tenha sido dis-
cutido com outras bancadas. Senão, não votaremos 
nada nesta Casa. Basta que um Líder diga “não estou 
de acordo”, para que outros Líderes retirem todos os 
itens da pauta. E, assim, nós ficamos sem saber por 
que estamos aqui nesta sessão.

Eu gostaria, então, de conhecer o pensamento 
dos demais Líderes.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, há um projeto aqui para o qual converge 
um acordo geral praticamente de todos os Líderes e 
de todos os partidos: o PDC nº 563, de 2012, que cria 
a Academia Internacional contra a Corrupção como 
Organização Internacional, celebrado em Viena, em 
2 de setembro de 2010, e assinado pelo Brasil em 22 
de dezembro de 2010.

Nós queremos, na oportunidade, manifestar o 
nosso apoio.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Caiado, V.Exa. tem alguma posição sobre a 
retirada dos itens 1, 2, 3, 4?

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Que estavam na 
pauta, na semana passada. E não houve pedido de 
retirada por parte do PSDB de alguns itens que estão 
sendo pedidos?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A nossa posição é 
idêntica, até porque, Sra. Presidente, solicitamos, da 
vez passada, quanto ao PDC 471, de 2011, que o Go-
verno nos explicasse por que o Brasil tem que participar 

com 50% do orçamento para a criação desse órgão do 
MERCOSUL, que é exatamente o Alto Representante-
-Geral e seus órgãos subordinados. Porque não iden-
tifica o orçamento, não fala quanto é, não diz por que 
o Brasil vai arcar com 50% desse Alto Representante-
-Geral e seus órgãos subordinados. Então, é uma coisa 
muito subjetiva. O Governo simplesmente encaminha 
um texto que não enumera, não identifica, não define 
valores. E, por isso, realmente, o Democratas é favo-
rável à sua retira de pauta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu enten-
do a preocupação da Liderança do DEM a respeito da 
participação do Brasil no MERCOSUL.

Eu queria lembrar que, quando a Guerra Fria 
se encerrou no planeta e surgiram em seu lugar os 
blocos econômicos, isso virou uma certa febre, uma 
onda no mundo inteiro. Primeiro, a União Europeia, 
que começou com a tal da CECA, e da CECA para a 
CEE, da CEE para a UE. Depois, o NAFTA, a APEC, 
o MERCOSUL e tantos outros blocos econômicos no 
mundo. Era uma nova realidade geopolítica do plane-
ta. Mas, mais que política, era agora de um viés mais 
forte, o econômico, e, como tal, os países mais pobres 
passaram a se abraçar no sentido de se protegerem 
contra o que era a mão pesada do G7.

Pois muito bem. Nós criamos o MERCOSUL, 
uma iniciativa na época do Presidente José Sarney, 
um bloco dos mais pobres. Claro que o PIB brasileiro 
daquela época era de 600 bilhões de dólares. E todos 
os Estados do MERCOSUL juntos não chegavam a 
ter 1 trilhão de dólares de PIB. Mas nós tínhamos de 
buscar algo que nos protegesse. Vejam que a União 
Europeia, com todos os problemas que tinha, teve a 
Alemanha como carro-chefe; e a Alemanha bancou a 
criação da União Europeia para poder se sobressair 
em relação ao poderio norte-americano e a um tal de 
Tigres Asiáticos, na época, que já faziam um finca-pé 
na economia mundial.

Então, a Alemanha banca a União Europeia do 
ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do 
ponto de vista de uma série de coisas.

Então, eu considero inevitável para o Brasil, do 
ponto de vista estratégico, em termos de geopolítica 
mundial, manter o MERCOSUL, que é importantís-
simo neste momento para o Brasil se sobressair, 
com referência, inclusive, a essa crise que assola 
a Europa. E o Brasil tem de pagar certo preço por 
isso. Não podemos querer que um Paraguai e um 
Uruguai entrem com igual participação no tamanho 
do MERCOSUL. As economias são proporcionais. 
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O Brasil, inevitavelmente, tem de arcar com a maior 
parte. Estamos solicitando talvez um reestudo junto 
às Lideranças do Democratas, para que concebam 
que este momento não é econômico em si, mas geo-
político, o de um novo retrato do mundo. A economia 
norte-americana está com dificuldades, a economia 
europeia está com dificuldades. Sobra o G-20, que 
envolve o BRICS e uma série de outros países que, 
em relação à economia do mundo, são chamados 
emergentes. 

Sra. Presidente, assim sendo, considero estra-
tégico aprovarmos essa resolução, para que o Brasil 
dê nova forma e nova robustez ao MERCOSUL, tão 
importante para o equilíbrio geopolítico do mundo.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-

putado Onofre Santo Agostini nos pediu antes a palavra.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
respeitando o DEM, que é pela retirada das matérias, 
nós somos favoráveis à votação. Que a Casa produza! 
Encerrou-se uma reunião na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania porque se iniciara a Ordem 
do Dia, e agora vamos votar apenas uma matéria?! 
Respeitando a posição de cada partido, o PSD é fa-
vorável à votação de todas as matérias.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Roberto Freire com a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
parece-me que o DEM e o PSDB estão solicitando a 
retirada da Ordem do Dia de pelo menos quatro dos 
projetos. Mas há um sobre o qual eu gostaria de fazer 
um ligeiro comentário, aquele que trata da questão do 
MERCOSUL.

Sou Deputado representante do Brasil no Parla-
mento do MERCOSUL e, sem saber desta Ordem do 
Dia, estive conversando exatamente sobre o significado 
desse Parlamento. Um convescote, mera tertúlia de Par-
lamentares, que as representações tentavam dar algo 
mais substantivo para a sua existência. A Presidente 
da Argentina, Kirchner, a Presidente Dilma, do Brasil, 
e o Presidente do Uruguai decretaram a inutilidade do 
Parlamento do MERCOSUL. E mais, desrespeitaram 
os Parlamentos nacionais, de seus países.

Há um tratado internacional que funda o MER-
COSUL. Não se preocuparam. Trataram como se o 
Parlamento do MERCOSUL fosse composto de Con-
selheiros da Presidência. Não levaram em considera-
ção que qualquer mudança nesse Parlamento teria 
que ser referendada pelos Parlamentos de cada um 
dos países. 

Falo isso com a maior tranquilidade porque o 
PPS, no Parlamento brasileiro, votou pela integração 
da Venezuela no MERCOSUL.

Portanto, não estávamos discutindo “entra ou 
não entra”. Estávamos discutindo respeito ao Tratado. 
E isso não valeu nada para os Presidentes que, talvez, 
não vou dizer todos, mas, à brasileira e à Argentina, 
não têm o respeito devido à instituição republicana dos 
três Poderes. Em relação ao Poder Legislativo, tratam 
isso como se fosse correia de transmissão dos seus 
interesses. E, pensando assim, imaginam que o PAR-
LASUL deve ser a mesma coisa. 

Estou aqui querendo trazer esta questão, até por-
que isso é algo que precisa ser enfrentado seriamente 
pelo Parlamento brasileiro, se quisermos efetivamente 
que o MERCOSUL caminhe e avance como uma gran-
de comunidade da América do Sul. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
já que estão retirados os itens 1, 2, 3 e 4, vamos passar 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 563-A, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

PROJETOS A QUE SE REFERE A  
SRA. PRESIDENTE 

(Projetos de Decretos Legislativos nºs 471-B, 493-A 
e 512-B, de 2011; e 560-A, de 2012)

O SR. SIBÁ MACHADO – Questão de ordem, 
Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ques-
tão de ordem, Deputado Sibá.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Questão de 
Ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a atenção de 
V.Exa., pois algumas Comissões continuam trabalhando 
e votando matérias. Eu pediria que V.Exa. solicitasse 
que não pudessem validar essas votações, porque nós 
estamos prestando a atenção na Ordem do Dia e não 
podemos prestar atenção nas Comissões. Refiro-me 
às Comissões da Amazônia e Viação e Transporte. 

Agradeceria muito se V.Exa. pudesse tomar as 
providências.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – So-
licito à Mesa que comunique às Comissões que elas 
não poderão votar nem continuar com a reunião com 
o sentido objetivo de votar matérias, senão serão in-
validadas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pro-
jeto de Decreto nº 563-A, de 2012, da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 563-A, DE 2012 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
 e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto nº 563-A, de 2012, que aprova 
o texto do Acordo para a Constituição da 
Academia Internacional contra a Corrupção 
como Organização Internacional, celebra-
do em Viena, em 2 de setembro de 2010, e 
assinado pelo Brasil em 22 de dezembro 
de 2010; tendo pareceres: da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (Relator: Dep. 
Enio Bacci); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Décio Lima).

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
há oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 

passar à orientação das bancadas.
PT, como orienta?
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Orienta “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB. 

(Pausa.) 
PSD. 
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se 
me permite, já para ganharmos tempo, pelo PSDB e 
pela Minoria, queremos orientar no sentido de que 
esse acordo estabelece a criação de uma Academia 
Internacional contra a Corrupção, com sede na Áus-
tria, e tem como principal objetivo construir um centro 
de excelência voltado à educação, ao treinamento, à 
cooperação e à pesquisa de prevenção e combate à 
corrupção, para assistir a países na implementação da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 
da qual o Brasil é parte.

O Brasil é signatário dessa convenção das Nações 
Unidas, e ele já assinou esse acordo para se constituir 
essa academia em 22 de dezembro de 2010. Portanto, 
hoje estamos aqui ratificando essa adesão do Brasil, 
como membro fundador, ao lado de mais de 50 países, 
entre os quais Argentina, Chile, México e Peru, além 
de Áustria, Portugal, Rússia e Turquia.

Por isso, encaminhamos a favor, Sra. Presidente.
O SR. EDINHO ARAÚJO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PMDB também encaminha 
na mesma direção e, portanto, recomenda o voto “sim”, 
porque aprova esse texto do acordo para a constitui-
ção da Academia Internacional contra a Corrupção.

O PMDB vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o Bloco PR/PTDOB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB? 
(Pausa.)

PP. (Pausa.)
PSB.
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSB, Sra. Presidente, vota “sim”.
DEM.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, esse 
é um acordo internacional muito importante até porque 
o Presidente Lula foi signatário desse acordo, E, hoje, 
com os resultados que nós temos do julgamento do 
Mensalão, nós nos damos conta de que, mais do que 
assinar tratados de luta contra a corrupção, era muito 
importante que a administração do Governo Federal 
assumisse o combate efetivo à corrupção no Brasil, 
porque o Governo do Presidente Lula foi, lamentavel-
mente, um governo manchado pela corrupção profun-
damente, da qual o Presidente Lula dizia que nunca 
sabia, nada tinha visto e de nada havia participado. 
Não é isso o que a gente está vendo lá no Supremo 
Tribunal Federal!

Eu espero que o Brasil seja signatário, e os De-
mocratas vão apoiar isso. Que o Governo brasileiro não 
apenas faça charme ou faça a adesão a uma proposta 
internacional. Que, na verdade, o Governo brasileiro 
implemente transparência de gestão, publicação das 
agendas dos Ministros; que o Governo brasileiro faça 
com que os órgãos de controle conversem entre si 
porque no Brasil não se conversa. O TCU não con-
versa com CGU, que, por sua vez, não conversa com 
a Polícia Federal, que não conversa com o Ministério 
Público. Por isso o Brasil, de maneira reiterada, vive 
processos de corrupção.

Na semana que vem – eu concluo, Presidente, 
agradecendo a sua gentileza – será iniciada a leitura 
do relatório da CPI do Cachoeira, esta que foi prorroga-
da. Se esse relatório for correto, se o Deputado Odair 
Cunha tiver coragem, começará a se desvendar um 
dos maiores esquemas de corrupção no Brasil, que 
envolve a empresa Delta...
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – V.Exa. 
encaminha como?

O SR. ONYX LORENZONI – ...que se criou no 
Governo Lula e se sustenta como a empresa que mais 
recebe dinheiro do Governo, no Governo Dilma. 

O Democratas contra a corrupção é sempre “sim”, 
Presidente! É para valer! Diferente do que o Presidente 
Lula fez e praticou.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Demóstenes Torres, 
do Democratas, era o principal líder da quadrilha de 
Cachoeira.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, esse 
texto é um acordo importante para o Brasil, que rea-
firma a sua posição ao aprovar essa matéria contra a 
corrupção, criando mais um instrumento de combate 
à corrupção com ramificação internacional. 

Por essas razões, Sra. Presidente, reafirmando 
este papel, o PTB encaminha o seu voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – PTB.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PTB reconhecendo a re-
levância do projeto, encaminha o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Blo-
co PV/PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
tenho a impressão de que podemos até dizer que é o Po-
der Legislativo brasileiro secundando o Poder Judiciário.

Fez bem a Mesa desta Casa ao colocar na pauta 
esse acordo de combate à corrupção. Mesmo que seja 
do ponto de vista teórico, acadêmico, fez bem ao colo-
car, exatamente no momento em que o Brasil pode dizer 
ao mundo que combate a corrupção de forma efetiva. 

O julgamento histórico do Supremo Tribunal Fe-
deral está demonstrando isso ao Brasil e ao mundo, e 
nós, em aprovando esse acordo, estamos, juntos com 
o Poder Judiciário, também combatendo a corrupção, 
que, infelizmente, foi algo muito constante nesses úl-
timos tempos, nesses últimos governos.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PCdoB. 
O SR. DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota 
“sim”, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PCdoB, 
“sim”. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em vo-
tação o Projeto de Decreto Legislativo nº 563-A, de 2012.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto Acordo para a 

Constituição da Academia Internacional contra 
a Corrupção como Organização Internacio-

nal, celebrado em Viena, em 2 de setembro 
de 2010, e assinado pelo Brasil em 22 de de-
zembro de 2010.

Parágrafo único. Nos termos do inciso 
I do art. 49 da Constituição Federal, estão 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em revi-
são do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional. 

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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte re-
dação final do.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 563-B DE 2012

Aprova o texto do Acordo para a Cons-
tituição da Academia Internacional contra 
a Corrupção como Organização Internacio-
nal, celebrado em Viena, em 2 de setembro 
de 2010, e assinado pelo Brasil em 22 de 
dezembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo para a 

Constituição da Academia Internacional contra a Cor-
rupção como Organização Internacional, celebrado 
em Viena, em 2 de setembro de 2010, e assinado pelo 
Brasil em 22 de dezembro de 2010. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar 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, em 14 de novembro de 2012.
Deputado DÉCIO LIMA Relator
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu quero 
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parabenizar, mas quero fazer uma fala restabelecen-
do a verdade. 

O Presidente Lula foi o que fortaleceu o COAF, 
a CGU, que fortaleceu e deixou funcionar e investigar 
a Polícia Federal, que não impediu nem nomeou um 
“engavetador geral” como o Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, que permite que um acordo desses 
seja assinado. 

Então, o Presidente Lula fortaleceu mecanismos 
de combate à corrupção; inclusive, em nenhum momen-
to tomou iniciativa para que as instituições dos poderes 
funcionassem. O DEM, sim, junto com o PMDB e com 
o Governo Fernando Henrique, sempre impediu os ór-
gãos de funcionar, sempre sabotou e sempre arquivou. 

Hoje a corrupção está sendo combatida graças à 
postura democrática e republicana do Presidente Lula 
e da Presidenta Dilma. Esse acordo foi firmado pelo 
Presidente Lula, que sempre primou pelo combate à 
corrupção, ao contrário do DEM e do PSDB, que têm 
um histórico negativo em relação a essa área.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 

vamos encerrar a Ordem do Dia.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Não, não! V.Exa. deu 
a palavra, quando não deveria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Para esclarecer, Pre-
sidente, que o Deputado do PT identificou o PMDB 
como sendo chefe da corrupção.

O SR. ROBERTO FREIRE – Isso aqui não era um 
debate sobre corrupção do Governo Lula, até porque 
isso está no Judiciário e no Ministério Público. Portanto, 
vamos tratar de cumprir com o Regimento. Não pode 
o Governo, porque tem maioria, ter a última palavra. 

V.Exa. aplique o Regimento!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-

tado Roberto Freire, respeitando V.Exa. como respeito, 
V.Exa. deveria ter...

O SR. ROBERTO FREIRE – Sra. Presidente, 
não há contraditório em encaminhamento de votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
deve ter permitido que, no encaminhamento do Depu-
tado Onyx...

O SR. ROBERTO FREIRE – Não, não!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 

Deputado Onyx não só encaminhou como fez um dis-
curso enorme.

O SR. ROBERTO FREIRE – Mas é encaminha-
mento. Ele, no encaminhamento, se fizesse um discurso, 
não poderia estar falando, encaminhando, para reba-
ter encaminhamentos. Aí vai ficar um “nunca acaba”! 
É isso que está havendo.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Roberto Freire, 
que invoca o Regimento, continua falando sozinho, não 
permitindo a Mesa de caminhar.

O SR. RONALDO CAIADO – Eu acho que, com 
essa denúncia do Deputado Amauri ao PMDB, não 
vai continuar ainda essa aliança em 2014 ou mesmo 
aqui em plenário.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Ao PMDB, não. Ao 
PSDB e ao DEM.

O SR. RONALDO CAIADO – Nunca ouvi alguém 
se dirigir ao PMDB da maneira desrespeitosa com que 
ele se dirigiu aqui, Sra. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE – É notório ao PMDB. 
Não ao PSDB.

O SR. RONALDO CAIADO – Isso é algo real-
mente deprimente a que estamos assistindo aqui hoje!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
dar por encerrada a Ordem do Dia. (Pausa.)

Está encerrada a Ordem do Dia.
Nós continuaremos com a lista de inscrição de 

oradores.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente, V.Exa. 

pode me inscrever, por favor?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Jutahy Junior. (Pausa.) 
Ausente S.Exa., tem a palavra o Deputado Miro 

Teixeira.
Antes, quero registrar que não há mais oradores 

inscritos.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, há um ou-
tro assunto, que é de profunda tristeza. 

Faço uma homenagem a um brasileiro formidável, 
um grande porta-voz da alegria do brasileiro, que é o 
dançarino Mestre Delegado, da Mangueira, que morreu 
há 2 dias, na segunda-feira, e foi homenageado pelo 
Rio. O Rio de Janeiro, em peso, prestou homenagem 
àquele grande mestre das artes populares.

Neste momento, Sra. Presidente, peço a V.Exa. 
que considere estas minhas palavras também uma 
homenagem da Câmara dos Deputados à memória de 
quem soube fazer da pobreza, até da miséria, em certos 
momentos, um instrumento também de afirmação da 
própria personalidade, porque jamais se curvou a qual-
quer interesse. É exemplar a vida de Mestre Delegado.

Então, as homenagens do PDT, minhas home-
nagens, e solicito a V.Exa. que sejam também as ho-
menagens da Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-
putado Jutahy Junior tem a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de 
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Freitas, Sras. e Srs. Deputados, nós todos, represen-
tantes da Bahia, estamos atentos e lutando de forma 
uníssona em defesa do nosso território. A Bahia está 
neste momento envolvida num litígio secular com os 
Estados, hoje, de Goiás, Tocantins e Piauí em relação 
a áreas do nosso território, território que foi conquista-
do e onde foram investidos milhões e milhões de reais, 
principalmente no aspecto investimento para a produ-
ção. As áreas de litígio estão localizadas no oeste da 
Bahia e são extremamente ricas na produção de grãos 
para a população brasileira.

Em audiência de conciliação realizada ontem 
no Supremo Tribunal Federal, estiveram presentes os 
Governadores da Bahia, de Goiás, do Tocantins e do 
Piauí, para discutir a Ação Cível Originária (ACO) nº 
347, em trâmite no STF. Em razão de acordo parcial, 
o processo fica extinto em relação ao Estado de Mi-
nas Gerais.

A audiência foi convocada pelo Ministro Luiz Fux, 
Relator da ação, a fim de abrir o processo de mediação 
do conflito. A ACO foi ajuizada em 1986 pelo Estado 
da Bahia, visando à determinação e à demarcação 
da divisa com o Estado de Goiás e, a partir de 1989, 
também com o Estado de Tocantins, tendo como li-
tisdenunciados os Estados de Minas Gerais e Piauí.

“Na atual fase do processo, existe não apenas a 
possibilidade de acordo como também a predisposição 
das partes na obtenção de uma resolução pacífica do 
conflito”, afirmou o Ministro Fux. Segundo ele, “há uma 
nítida zona de acordo possível capaz de beneficiar to-
das as partes da ação”, o que permitiu dar início ao 
processo de mediação.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tenho 
absoluta convicção de que não há nenhuma possibi-
lidade de a Bahia perder nenhuma das suas áreas.

E quero me referir aqui especificamente ao Dis-
trito de Rosário, Município de Correntina, que eu re-
presento. O Distrito tem investimento maciço da Bahia, 
tem uma cultura vinculada à Bahia, pessoas que foram 
registradas como cidadãos baianos e que não acei-
tarão, em hipótese alguma, passar a ser cidadãos de 
outros Estados.

Tenho convicção de que o Governador da Bahia, 
os nossos Senadores, todos os nossos Deputados de-
fenderão a integralidade do nosso Estado, pelas vincu-
lações culturais, pela vinculação com uma tradição de 
mais de 100 anos de existência desse território, fruto 
de investimentos feitos pela Bahia, investimentos so-
ciais, econômicos, culturais.

E nós temos a certeza de que inclusive os pro-
dutores do oeste da Bahia, que também fazem parte 
dessa ação, defendem argumentos históricos, como 

a manutenção do marco geográfico como limite entre 
os Estados.

Sras. e Srs. Deputados, estou nesta tribuna para 
dizer, assim como eu disse no passado, Constituinte 
que fui, que a Bahia era indivisível, que o nosso terri-
tório é inegociável.

Daquilo que a Bahia produziu e tem como filhos 
nós não temos como abrir mão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Onofre Santo Agostini. Em se-
guida falará o Deputado Amauri Teixeira. 

Eu queria saber se se encontra em plenário a 
Deputada Rosinha da Adefal, para que ela possa fa-
zer uso da palavra. 

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, Sras. e Srs. Deputados e povo brasileiro, demos 
entrada a um projeto de lei cujo conteúdo é parecido 
com o que apresentei na semana passada, sobre a 
divulgação de imagens de pessoas desaparecidas, 
principalmente crianças e adolescentes. O outro pro-
jeto fazia referência apenas a casas exibidoras de fil-
mes. A minha nova proposta abre um leque maior de 
possibilidades, com a obrigatoriedade estendida às 
rodoviárias, aeroportos, portos, shopping centers, etc. 

Srs. Deputados, a família é tudo nesta vida. Além 
de ser pai, antes de tudo, sou marido e avô. Sei o quan-
to é difícil para qualquer patriarca encarar o desapa-
recimento de um ente querido. Não tenho dúvida de 
que é algo dramático, difícil de aceitar e, muito mais 
ainda, de conviver. 

Revelo aos senhores que, apesar da minha ex-
periência de vida, sou muito emotivo. Costumo com-
partilhar as dores e as alegrias com as pessoas com 
quem convivo, seja qual seja a classe social. Sou 
compreensivo. Sempre pautei a minha vida pública 
em ajudar o meu próximo. E este foi o motivo que me 
levou a entrar de cabeça nessa nova empreitada. E, 
com o apoio dos nobres pares, espero contribuir para 
sanar os sofrimentos dessas famílias.

Mas voltemos ao assunto. A minha pretensão é 
que os portos, os aeroportos, as rodoviárias e os sho-
pping centers se encarreguem de projetar as imagens 
de crianças e adolescentes que, por um motivo ou ou-
tro, já não fazem parte do seio familiar. 

Pela minha proposta, esses estabelecimentos 
estarão obrigados a divulgar, em locais de fácil aces-
so ao público, dados informativos de pessoas desa-
parecidas. Deverão constar, no mínimo, as seguintes 
informações: nome completo, características físicas e 
sinais particulares, fotografia e telefones para contato.

As informações sobre estas crianças e adoles-
centes deverão ser obtidas pelas rodoviárias, aeropor-
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tos e shopping centers com as Varas da Infância e da 
Juventude de cada Município, Conselhos Tutelares, 
Fundações Estaduais da Criança e do Adolescente, 
Subsecretarias de Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República, ONGs ou fun-
dações legalmente constituídas e em cujas respectivas 
finalidades estatutárias constem aquelas referentes 
à localização e proteção de crianças e adolescentes 
desaparecidos.

Do meu projeto consta a exigência de que as em-
presas que descumprirem as exigências ficam sujeitas 
a notificação para cumprimento desta lei no prazo de 15 
dias e suspensão do funcionamento por 30 dias, caso 
seja constatado o não cumprimento no prazo, além de 
cassação do alvará de licença para estabelecimento, 
em caso de reincidência na irregularidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, informa-
ções que me foram repassadas pela Associação Bra-
sileira de Busca e Defesa a Crianças Desaparecidas 
apontam que, anualmente, mais de 200 mil pessoas 
desaparecem no Brasil entre adultos e crianças. Desse 
total, 40 mil são crianças e adolescentes.

Os motivos vão desde estupro – a maioria com 
morte – e fuga devido a maus tratos dos pais até 
prostituição infantil, personagens de filmes bizarros 
e pornográficos, escravidão, “mulas” para o tráfico de 
drogas, venda e comércio de pessoas, mendicância, 
venda de órgãos humanos, dependência química e 
sacrifício com imolação satânica, entre outros.

Nós, homens públicos com assento nesta Casa 
do Congresso Nacional, não podemos, não temos o 
direito de esconder esses fatos lamentáveis. Precisa-
mos, isto sim, enfrentar esse problema com firmeza 
e, por que não dizer, com estratégias. Não é possível 
ficarmos reféns dessa situação que só traz dor e sau-
dade para as famílias que convivem com a tragédia.

Não podemos esconder que inúmeras ações já 
foram e estão sendo executadas pelos mais variados 
órgãos do Governo e por organizações não governa-
mentais, as ONGs. Mas isso ainda não é tudo. O nosso 
objetivo é ajudar a encontrar uma solução mais eficaz 
para esses dramáticos casos, tanto para a sociedade 
quanto para os governos. Diante desse quadro caótico 
e desolador, nunca é demais adotar novos mecanis-
mos que visem à solução de casos dessa natureza.

Neste início de semana, tomei conhecimento de 
que o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, 
reconheceu que o registro de tráfico de pessoas ain-
da é deficiente em nosso País, principalmente porque 
as vítimas não se apresentam ou não se reconhecem 
nessa situação.

No item referente ao tráfico humano, foram feitos 
registros que compreendem os anos de 2005 a 2011. 
Ei-los: exploração sexual, 70%; trabalho análogo à 
escravidão, 30%; características, mulheres entre 10 e 
29 anos; maior incidência, de 10 a 19 anos com baixa 
escolaridade; principais registros: em Pernambuco, 
Bahia e Mato Grosso do Sul; principais destinos: Ho-
landa, Suíça e Espanha.

Desse total, 337 casos, que representam mais de 
70% dos registros feitos de 2005 a 2011, referem-se 
a exploração sexual. Mais 135 ocorrências tratam de 
trabalho análogo à escravidão. Os dados foram divul-
gados recentemente, em diagnóstico preliminar sobre 
o tráfico de pessoas no Brasil elaborado pela Secreta-
ria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e pelo 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

O levantamento mostra que a maioria dos casos 
foi registrada nos Estados de Pernambuco, Bahia e 
Mato Grosso do Sul. Segundo o diagnóstico, a maio-
ria das vítimas brasileiras tem como destino os países 
europeus Holanda, Suíça e Espanha.

O Suriname, que funciona como rota para a Ho-
landa, é o país com maior incidência de brasileiras e 
brasileiros vítimas de tráfico de pessoas, com 133 ca-
sos, seguido da Suíça, com 127. Na Espanha, o número 
de vítimas chegou a 104, e, na Holanda, a 71 pessoas.

Vou parar por aqui. Não é minha pretensão trans-
formar esta sessão em um verdadeiro “circo dos hor-
rores”. Contudo, a realidade é dura, ela é cruel, está aí 
para quem quiser ver. Estou tentando ajudar, e espe-
ro que os nobres pares também vistam esta camisa, 
aprovando de forma célere estes dois projetos de lei 
de minha autoria.

Sras. e Srs. Deputados, é importante sermos 
solidários às famílias de crianças e adolescentes de-
saparecidos. 

Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que faça publicar 
nos Anais desta Casa e no programa A Voz do Brasil 
este nosso pronunciamento. 

E o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados.

O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Nelson 
Padovani, do PSC, vota com a bancada. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Está registrado. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de 
Freitas, eu ontem já trouxe alguns números que justi-
ficariam por si só a criação dos novos Tribunais Regio-
nais Federais, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná 
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e do Amazonas. Mas vou trazer outros números, para 
mostrar que, quanto mais adiarmos, mais se agrava 
essa situação, mais injustiça causa aos demandantes 
de causas na segunda instância da Justiça Federal. 

Nós temos aqui uma comparação entre a Justiça 
Federal, a Justiça do Trabalho...

Estudo feito por técnicos de Minas Gerais e do 
Paraná auxiliados por nós da Bahia mostra que a Jus-
tiça Federal tinha, em 2009, 458 mil processos distri-
buídos; em 2010, 444 mil; em 2011, 524 mil. A Justiça 
do Trabalho, 660 mil em 2009, 686 mil em 2010 e 773 
mil em 2011.

A média de processos julgados por desembarga-
dor na Justiça Federal em 2009 foi de 3.300; na Justiça 
do Trabalho, de 1.200. Em 2010, de 3.200 na Justiça 
Federal; de 1.200 na Justiça do Trabalho; e de 1.104 
na Justiça Estadual. Em 2011, 3.771 processos por de-
sembargador na Justiça Federal; e 1.293 na Justiça do 
Trabalho. Não há dados em relação à Justiça Estadual.

Processos em tramitação nos anos de 2010 e 
2011: na Justiça Federal, de 7.666 a média por desem-
bargador; na Justiça do Trabalho, de 407. Vejam bem 
que nós temos uma média de processos em tramita-
ção distribuídos por desembargador na Justiça Federal 
de 7.666 e, na Justiça do Trabalho, de 407. Processos 
julgados por desembargador em 2010, 3.711 na Jus-
tiça Federal; 1.304 na Justiça do Trabalho; e 1.014 na 
Justiça Estadual. 

Queixam-se de que a Justiça do Trabalho e a 
Justiça Estadual são lentas. Imaginem então a lenti-
dão da Justiça Federal, que às vezes demora 17 anos 
para julgar um processo. 

Não é possível essa sobrecarga de processos na 
Justiça Federal, que impede a efetividade do direito, 
sobretudo daqueles mais necessitados.

Não votamos a matéria esta semana em razão 
do baixo quorum ontem e hoje para votação de uma 
PEC, mas eu espero que na próxima semana votemos 
a PEC 544, que cria os Tribunais Regionais Federais 
da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e do Amazo-
nas, para corrigir essa injustiça e dar acesso efetivo à 
Justiça Federal principalmente aos mais necessitados. 

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Eduardo Azeredo. Em seguida 
falará o Deputado Newton Lima.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero 
fazer um voto de louvor pela passagem do centenário do 
ex-Deputado Edgar Martins Pereira, de Minas Gerais.

Edgar Martins Pereira foi agricultor, industrial, 
comerciante, político e um dos principais responsáveis 
pelo desenvolvimento industrial e econômico da região 

norte de Minas Gerais, onde se destaca a cidade de 
Montes Claros. Foi um grande defensor dos interes-
ses daquela região, conhecida como o Polígono das 
Secas e que atualmente é a área de abrangência da 
SUDENE no Estado.

Edgar Martins Pereira foi eleito Deputado Fede-
ral pela primeira vez em 1967. Por questões de saúde, 
afastou-se. Foi reeleito em 1971, mas veio a falecer 
em junho 1973, dando lugar na sua cadeira para José 
Maria Alkmin, conhecido político e grande homem pú-
blico mineiro, que tinha ficado na primeira suplência 
na eleição da época.

No Congresso Nacional, Edgar Pereira teve atu-
ação marcante, sobretudo na Comissão de Agricultura 
e Política Rural e nas questões referentes ao desen-
volvimento da Bacia do São Francisco e do Polígono 
das Secas. 

A memória do Deputado Edgar Pereira é reve-
renciada como a de um homem simples, honesto e 
que dava especial valor ao trabalho, honrando seus 
correligionários não apenas do norte de Minas, mas 
de todo o Estado.

É, portanto, Sr. Presidente, com muita satisfação, 
que eu proponho este voto de louvor pela passagem 
do centenário de nascimento do ex-Deputado Edgar 
Martins Pereira, grande benfeitor do norte de Minas, 
especialmente da cidade de Montes Claros.

Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar estes rá-
pidos minutos para comentar a aprovação, agora há 
pouco, na Comissão de Educação, presidida pelo De-
putado Newton Lima, do relatório sobre o benefício da 
meia-entrada para estudantes e idosos em espetáculos 
artísticos, culturais e esportivos.

Este projeto, que já passou pelo Senado e por 
duas outras Comissões, faltando agora apenas a Co-
missão de Constituição e Justiça, é fruto de uma ampla 
negociação feita em torno do relatório da Deputada 
Jandira Feghali e já tinha tido o Deputado Eduardo 
Barbosa como Relator em outra Comissão. O projeto 
teve realmente a minha coautoria com o ex-Senador 
Flávio Arns, hoje Vice-Governador do Paraná. Na épo-
ca nós propusemos a regulamentação da carteira de 
estudante, moralizando esse importante instrumento, 
mas garantindo a meia-entrada para estudantes e ido-
sos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, 
em entendimento com a própria UNE e com a classe 
artística, a fim de garantirmos um percentual para esse 
benefício que garanta a viabilidade dos espetáculos.

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

a palavra o Deputado Newton Lima.
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O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Bom dia, Sra. Presidenta Rose 
de Freitas, colegas.

Ocupo esta tribuna para falar de educação e co-
meço por me congratular com o Deputado Eduardo 
Azeredo pela aprovação do projeto da meia-entrada 
para os estudantes, de sua autoria, que tivemos a opor-
tunidade, como S.Exa. acabou de dizer, de aprovar na 
Comissão de Educação e Cultura.

Parabéns à Deputada Jandira Feghali pela Re-
latoria, sobretudo à União Nacional dos Estudantes, 
porque a UNE abriu mão da universalidade do direito 
por entender que era preciso haver um equilíbrio na 
cota destinada aos estudantes e também aos idosos, 
para que não houvesse prejuízos financeiros aos pro-
dutores de cultura e aos donos das salas de espetá-
culos. Houve um consenso muito grande. 

O Deputado Eduardo Azeredo está de parabéns. 
Hoje, um marco importante para a cultura nacional ti-
vemos a oportunidade de aprovar.

O segundo tema de que quero tratar, Sra. Presi-
denta, colegas Parlamentares, diz respeito à fala que 
o Sr. Ministro da Educação, Aloízio Mercadante, fez 
ontem, na sessão ordinária da Comissão de Educa-
ção e Cultura da Casa, quando reiterou a importância 
de nos posicionarmos favoravelmente aos 100% dos 
royalties do petróleo para a educação, com o argumento 
fundamental de que é por intermédio da educação que 
vamos debelar as desigualdades regionais do País, as 
desigualdades de renda no País, porque está na raiz 
da desigualdade de renda no nosso País a desigual-
dade de oportunidades educacionais.

E, para que nós possamos avançar nesta direção, 
estaremos trabalhando junto com o Senado da Repú-
blica para que a Lei do Plano Nacional de Educação 
seja modificada no Senado e volte à Câmara, de modo 
que, no art. 5º, § 4º, inciso III, possamos duplicar os 
recursos que a Câmara, na Comissão Especial, havia 
aprovado para a destinação dos royalties do petróleo 
no Brasil, sem alterar a distribuição, como fora apro-
vada por esta Casa, ratificando a posição do Senado 
quanto aos Estados produtores e aos demais Estados 
e Municípios também. Não é disso que se trata. Mas, 
quanto ao uso, é importante que, na avaliação do Pla-
no Nacional de Educação, no Senado da República, 
os Srs. Senadores dobrem aquilo que nós havíamos 
estabelecido na Câmara, de 50% para 100%, para que 
tenhamos no pós-sal e no pré-sal a garantia de que 
os recursos dos royalties dessa riqueza, que é finita, 
venham a favorecer o desenvolvimento infinito do nos-
so País, na direção de ser um país de quinta potên-
cia mundial com menos desigualdade. E a educação, 
como todos sabemos, é o pilar central desse processo.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
Um bom dia a todos os meus colegas Parla-

mentares.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Pedro Uczai.
Em seguida, Deputado Ronaldo Fonseca.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero aproveitar 
esta oportunidade para cumprimentar a Comissão de 
Constituição e Justiça, que, no dia de hoje, aprovou o 
projeto de lei do Senador Paulo Paim que regulamenta 
a profissão de comerciário no País. Doze milhões de 
trabalhadores terão o reconhecimento da sua profis-
são, numa jornada de trabalho de 36 horas.

Parabéns à Câmara, parabéns ao Congresso bra-
sileiro, que dá uma demonstração de reconhecimento a 
essa importante e milenar profissão dos comerciários.

Aproveito a oportunidade também para cumpri-
mentar a minha universidade, a Universidade Comu-
nitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, que 
ontem completou 10 anos de existência, e a FUNDES-
TE, a mantenedora da UNOCHAPECÓ, que comple-
tou 42 anos. 

Parabéns à UNOCHAPECÓ. Parabéns aos pro-
fessores. Parabéns aos técnico-administrativos. E pa-
rabéns aos milhares estudantes da graduação e pós-
-graduação.

Queremos dar um presente às universidades co-
munitárias de Santa Catarina – o melhor presente –, 
não só para a UNOCHAPECÓ, mas também para as 
universidades comunitárias: o de, na próxima sema-
na, aprovarmos o novo marco regulatório das univer-
sidades comunitárias brasileiras, que vai contemplar 
as universidades confessionais, as universidades sem 
fins lucrativos, as nossas universidades catarinenses 
do Sistema ACAFE, para fomentar e fortalecer o en-
sino superior, para fomentar e fortalecer as nossas 
universidades, para permitir que mais jovens tenham 
direito às universidades. 

Por isso, não posso deixar de comemorar não só 
a conquista da profissão dos comerciários, mas tam-
bém a articulação que estamos fazendo para construir 
o novo marco legal das universidades brasileiras.

Era esse, Sra. Presidente, Srs. Parlamentares, o 
registro que queria fazer neste momento.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ronaldo Fonseca. 

O último orador inscrito é o Deputado Jesus Ro-
drigues. 

O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna dar co-
nhecimento a esta Casa de um fato gravíssimo que 
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está acontecendo hoje no Senegal: a prisão de dois 
cidadãos brasileiros, do Sr. José Dilson Alves da Silva 
e da Sra. Zeneide Novaes.

Esses dois cidadãos são membros missionários 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja histórica 
no Brasil, com mais de 150 anos de história. E esses 
dois brasileiros estão hoje detidos na cidade de Thiès, 
no Senegal, sendo acusados de crimes gravíssimos. 
E tudo indica, Sra. Presidente, que há indícios fortís-
simos de uma perseguição religiosa.

Ontem eu estive na Embaixada do Senegal, acom-
panhado do Senador Magno Malta e do Deputado Paulo 
Freire, conversando com o Embaixador do Senegal, 
que nos recebeu, diga-se de passagem, de uma for-
ma muito digna, com muito respeito. E o Embaixador 
já tomou conhecimento desse fato. Nós já procuramos 
também o Itamaraty. O Ministro Antonio Patriota tam-
bém já tomou conhecimento desse fato.

Mas nós estamos preocupados, Sra. Presiden-
te, com as arbitrariedades cometidas pela polícia do 
Senegal e com a forma como eles agiram para pren-
der esses dois cidadãos brasileiros. Eu sou membro 
da Comissão de Direitos Humanos da Casa e estou 
bastante preocupado com os direitos humanos desses 
dois cidadãos brasileiros que estão sendo violados. São 
cidadãos brasileiros que estão detidos hoje no centro 
de detenção provisória da cidade de Thiès, no Sene-
gal. Essa é a nossa preocupação. Queremos que eles 
tenham um julgamento justo. Vejam que eles estão até 
apressando o julgamento. O julgamento está sendo 
célere demais. E o que nós queremos é que haja um 
julgamento justo, até porque as acusações que pesam 
sobre eles, segundo informações que temos, vindas 
do Senegal, são acusações infundadas, com indícios 
fortíssimos de perseguição religiosa.

Portanto, eu trouxe ao conhecimento desta Casa 
esse fato tão importante porque são dois brasileiros 
que precisam da atenção do Congresso Nacional, que 
precisam da atenção desta Casa.

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

a palavra o último orador inscrito, Deputado Jesus 
Rodrigues.

O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sra. Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, ainda sobre a questão 
dos royalties do petróleo, há muitos anos debatemos 
essa questão na Casa. Ainda na Legislatura passada 
foi aprovado aqui um projeto de lei que foi, na época, 
vetado pelo Presidente Lula. De volta aos debates, o 
Senado Federal aprovou um projeto, e esse projeto 
chegou a esta Casa com o número 2.565. E cada um 

de nós está aqui representando e atuando na sua área, 
fazendo o seu papel.

O Poder Legislativo deu um passo, agora; volta 
ao Poder Executivo, que poderá vetar ou não, como 
fez o Presidente Lula. Eu pessoalmente não defendo 
que a Presidenta Dilma Rousseff vete, mas defendo 
que todos esses agentes públicos possam corrigir 
uma falha que esta Casa, no meu entender, cometeu: 
o erro de não carimbar esses recursos do pré-sal para 
áreas específicas. 

Estive, durante dias, aqui nesta Casa, colhen-
do assinaturas de Deputados e Deputadas, para di-
recionar parte desses recursos à assistência técnica 
e à extensão rural. E havia a previsão de que esses 
recursos poderiam ser destinados para algumas áre-
as. A assistência técnica e a extensão rural com cer-
teza levariam muito conhecimento e muita tecnologia 
para o campo, e, consequentemente, seus resultados 
melhorariam as condições de vida do trabalhador, do 
agricultor familiar.

Cada um de nós – o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e, quem sabe, o Poder Judiciário – fará a 
sua parte nessa questão dos royalties. Mas estou aqui 
querendo que esta Casa também encontre uma ma-
neira de corrigir esse erro que a meu ver foi cometido, 
o de não destinar os recursos do petróleo para a edu-
cação ou para alguns poucos setores, como a saúde, 
a ciência e tecnologia, como era colocado antes. Pre-
cisamos desses recursos para construirmos, nesse 
período da sua existência... Porque, como digo, da 
forma como estão hoje, esses recursos vão ser como 
um prêmio de loteria que cai na mão de pessoas que 
não sabem usar, como a riqueza do garimpeiro, que 
muitas vezes encontra uma grande fortuna e a perde, 
porque não tem onde aplicar. Os recursos do petróleo 
deverão ir, sim, para uma área específica ou pelo me-
nos para duas ou três áreas.

E eu solicito a esta Casa, ao Governo Federal e 
ao Poder Judiciário que direcionem esses recursos.

O SR. CLEBER VERDE – Sra. Presidente, para 
dar como lido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 1 
minuto somente, porque a Comissão depende do en-
cerramento desta sessão para votar.

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só quero 
parabenizar esta Casa porque, no dia ontem, apro-
vou o Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, que estende o 
adicional de periculosidade a vigilantes e seguranças 
privados, devido exatamente ao risco de roubo e a 
outras espécies de violência física.

Quero parabenizar também a hoje Senadora Va-
nessa Grazziotin, autora do projeto.
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Certamente, esta Casa, no dia ontem, deu uma 
grande manifestação de apoio aos vigilantes do Bra-
sil inteiro, que, com esse reconhecimento e a garantia 
do adicional de periculosidade, terão uma segurança 
maior, não só o vigilante, mas também a sua família.

Repito: está de parabéns esta Casa por ter apro-
vado esse projeto tão importante para os vigilantes do 
nosso País; e um reconhecimento especial à Deputada 
e hoje Senadora Vanessa Grazziotin pela grande ini-
ciativa que teve, de apresentar esse projeto, que tem 
a sua relevância, o Projeto 1.033 de 2003.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
Parabéns, vigilantes do Brasil.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Deputada, eu 
sou autor de uma proposta de emenda à Constituição, 
a PEC nº 162, que propõe a elaboração do Plano Na-
cional de Desenvolvimento Urbano, e vejo com muita 
preocupação a principal matéria publicada hoje no jornal 
Valor, à página 2, apontando os dados de relatório do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 
em que diz: Cidades ignoram planos de prevenção de 
desastres e saneamento. 

Embora nós tenhamos aprovado a Lei Nacional 
de Saneamento, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, 
a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, toda essa le-
gislação, associada ao Estatuto da Cidade, não tem 
funcionado, porque não temos um plano nacional de 
desenvolvimento urbano. Daí os desastres, a fraqueza 
do poder público para enfrentar a questão da Defesa 
Civil e a precariedade da infraestrutura social.

Por isso, apelo ao Presidente Marco Maia para 
que constitua a Comissão Especial que analisará a 
PEC 162.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, temos repetido – e não canso 
de fazê-lo – que a educação é a base de tudo, que o 
cidadão educado percorre novos caminhos, abre no-
vos horizontes, sabe o que quer e aonde vai chegar. 
Por isso, somos favoráveis a que se avalie, através 
dos diferentes testes, o desempenho das escolas e 
dos estudantes.

Faço esta introdução para parabenizar a Esco-
la Tomé Francisco da Silva, da cidade de Quixabá, 
Pernambuco, da qual sou o legítimo representante 
no Congresso Nacional há mais de 20 anos, por ter 
conquistado o “Prêmio Gestão Escolar de 2012”. Vale 

salientar que ela está entre as 9.693 escolas públicas 
de todo o País que disputaram o “Prêmio de Gestão 
Escolar”. A premiação foi concedida pelo Conselho Na-
cional de Secretarias de Educação, em parceria com 
o Ministério da Educação e com a Fundação Roberto 
Marinho. É o reconhecimento da eficiência na gestão 
escolar e das práticas inovadoras na educação.

Gostaria, portanto, de parabenizar o Governador 
Eduardo Campos; o Secretário de Educação do Es-
tado, Anderson Gomes; o Prefeito José Pretinho; os 
diretores, os professores, os alunos e os colaborado-
res da Escola Estadual que virou referência no País 
inteiro, mas sobretudo a população de Quixabá pelo 
Prêmio, que elevou o nome da cidade aos maiores 
escalões do País.

Aproveito para dar uma ideia: que as escolas 
públicas do Estado, através dos seus diretores, pro-
fessores e alunos, possam ir a Quixabá verificar o mo-
delo e as técnicas educacionais utilizadas pela Escola 
Tomé Francisco da Silva, para que, assim, em futuro 
bem próximo, passemos a ter escolas tão eficientes 
quanto a mesma e alunos preparados para enfrentar 
os desafios do mundo moderno.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com satisfação que venho a esta tribu-
na para celebrar os 61 anos de Cascavel. Gostaria de 
parabenizar todo o povo cascavelense que, dia a dia, 
trabalha para o crescimento e prosperidade da nossa 
querida cidade.

Com 300 mil habitantes e tão pouca idade, Casca-
vel é referência para o País. Nossa cidade destaca-se 
pelo seu rápido crescimento como um polo do agro-
negócio e da prestação de serviços: tem forte presen-
ça da agroindústria, passando pela comercialização, 
até o desenvolvimento da oferta de serviços cada vez 
mais especializados. Seu comércio e a excelente in-
fraestrutura industrial também demonstram a pujança 
de seu desenvolvimento. 

Uma das características mais notáveis de Casca-
vel é que a cidade atraiu grande número de imigrantes 
de todo o País e deu-lhes oportunidade de crescimento 
pessoal e de seus negócios. O trabalho e o esforço de 
cada um fizeram de Cascavel o centro de atração de 
negócios que é hoje.

Não é somente sua economia que a torna um 
polo relevante: nosso Município é um importante cen-
tro universitário do oeste do Paraná, com um grande 
número de instituições de ensino superior e mais de 
21 mil estudantes. A cidade mantém espaços culturais 
que propiciam e estimulam o conhecimento e a pre-
servação da cultura de nossa gente, como o Museu 
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de Arte de Cascavel (MAC), o Museu da Imagem e 
do Som (MIS), o Museu Histórico de Cascavel Celso 
Sperança e a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos.

Cascavel é reconhecidamente umas das cidades 
mais prósperas do País. É um orgulho fazer parte da 
comunidade cascavelense e poder contribuir para o 
seu crescimento.

Parabéns, Cascavel!
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o transcurso do Dia Nacional do Estudante 
permite-nos destacar a série de ações em curso no 
País para melhorar o quotidiano dessa numerosa e 
importante parcela de nossa população. 

Na área educacional, podemos citar o Fundo 
de Financiamento Estudantil (FIES), programa do Mi-
nistério da Educação destinado a financiar, de forma 
prioritária, os estudos em nível de graduação. Criado 
no fim da década de 1990 para substituir o Programa 
de Crédito Educativo, o FIES já beneficiou mais de 
560 mil estudantes, com aplicação de vultosos re-
cursos em contratações e renovações semestrais de 
financiamento.

Ainda nessa direção de políticas públicas para o 
campo educacional, não podemos deixar de mencio-
nar o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
instituído pela Lei nº 11.096, de 2005, que tem como 
finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais 
e parciais a estudantes de cursos de graduação e de 
cursos sequenciais de formação específica, isso em 
instituições privadas de ensino superior. Muitos são os 
motivos para celebrarmos, pois o PROUNI já atendeu, 
desde sua criação, mais de 1 milhão de estudantes, 
sendo 67% deles na condição de bolsistas integrais.

Destacamos também que o PROUNI, somado ao 
FIES e aos demais programas preocupados em ampliar 
o acesso de jovens ao ensino superior, seguramente 
projeta futuro promissor, com milhares de estudantes 
obtendo efetiva preparação para o mercado de traba-
lho, caracterizado pelo elevado grau de exigência e 
de competitividade. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, dados 
apontam que foram disponibilizadas pelo PROUNI, 
no segundo semestre de 2011, mais de 14 mil bolsas 
integrais e mais de 7 mil bolsas parciais, algo extrema-
mente representativo no conjunto ofertado de norte a 
sul do País. E, quando observamos a quantidade ofe-
recida no primeiro semestre deste ano aos estudantes 
paulistas, os valores são ainda mais elevados, com 
quase 68 mil bolsas integrais e parciais.

Sras. e Srs. Deputados, muitos especialistas na 
área da educação destacam a dimensão ampla e in-
tegradora atingida pelo PROUNI nos últimos anos, 

com reflexo direto no desenvolvimento socioeconô-
mico nacional. 

Por essa razão, no transcurso do Dia Nacional 
do Estudante, parabenizo os responsáveis pelo êxito 
alcançado por nossas políticas públicas na área edu-
cacional, tendo a plena convicção de que tal rota de 
sucesso será ainda maior, e continuará a beneficiar 
parcela significativa da juventude brasileira.

Muito obrigado. 
O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, membros da Mesa Diretora, demais 
colegas, Deputados e Deputadas, telespectadores da 
TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, imprensa, ser-
vidores e população em geral, quero aproveitar esta 
oportunidade para apresentar algumas inquietações 
que perturbam os moradores do Município de Angra 
dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. A principal de-
las diz respeito à necessidade de instalação de pas-
sarelas em pontos específicos do Município de Angra 
dos Reis, Rio de Janeiro. 

Uma delas, localizada no Bairro Sapinhatuba 
I, estava instalada sobre a Rodovia Rio-Santos, por 
volta do km 479. Com as chuvas de janeiro de 2010, 
grande parte dela foi arrancada pela enxurrada, que 
ainda fez uma enorme cratera no local. As obras no 
local começaram rapidamente e a recuperação da área 
já foi concluída, mas a passarela não foi reinstalada. 

Durante essa obra foram construídos redutores 
de velocidade que, além de prejudicar o tráfego na ro-
dovia federal, não garantem a segurança dos milhares 
de moradores daquele bairro. 

Várias manifestações já ocorreram, mas até o mo-
mento não houve qualquer manifestação do DNIT no 
que diz respeito à previsão de reinstalação da passa-
rela. Enquanto isso, a série de redutores está sofrendo 
um enorme desgaste e alguns já oferecem risco aos 
motoristas que trafegam pelo local. 

Outro ponto no Município de Angra dos Reis que 
necessita urgentemente de uma passarela fica em fren-
te ao Condomínio Cidadão da Japuíba, construído às 
margens da BR-101, para abrigar as vítimas das chuvas 
de 2010. Composto por 420 unidades habitacionais, dis-
tribuídas em 21 blocos de cinco pavimentos com quatro 
apartamentos por andar, atende milhares de pessoas 
que perderam suas casas ou tiveram de abandoná-las 
em consequências da tragédia das chuvas. 

Naquele mesmo local, aumentando ainda mais 
o fluxo de pessoas que necessitam cruzar a rodovia, 
foi instalada uma Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA, que atende os dois lados do bairro, cortado pela 
rodovia e que tem uma população estimada em mais 
de 60 mil pessoas.
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Vários atropelamentos e acidentes já ocorreram 
no local, alguns até com vítimas fatais. No dia 20 de 
outubro, o Sr. Humberto Pamplona, de 74 anos, mora-
dor do Condomínio Cidadão da Japuíba, faleceu após 
ser atropelado. Os moradores, cansados da falta de 
atitudes por parte das autoridades, fecharam a rodo-
via, queimando barris e pneus. 

No local, há até uma faixa de pedestre cortando a 
rodovia, e isso até agrava o problema, porque dá uma 
sensação falsa de segurança.

Aliás, as manifestações sobre esse tema são 
constantes. Em abril, moradores de Campo Belo fize-
ram um outro protesto em frente ao bairro, em razão do 
atropelamento e morte do pedreiro Benjamim Salorino 
da Silva, de 62 anos. É nosso dever lutar para que tais 
acontecimentos não tornem a acontecer.

Outro assunto que vem afligindo os moradores de 
Angra dos Reis, bem como aqueles que por lá transi-
tam, é a instalação de inúmeros “pardais” ao longo da 
BR-101, especialmente no trecho que corta o referido 
Município. A velocidade estipulada por esses equipa-
mentos é de 40 quilômetros por hora, aquém do que 
se faz razoável para o tráfego em uma rodovia federal.

Os motoristas são pegos de surpresa e com isso 
a quantidade de multas tem atingido níveis insuportá-
veis. Os acidentes também têm entrado na rotina, visto 
que muitos motoristas, ao avistarem o “pardal”, freiam 
bruscamente, e as colisões são quase inevitáveis.

É claro que o controle de velocidade se faz ne-
cessário à medida que o Município é cortado por uma 
rodovia, mas a velocidade exigida precisa atender, si-
multaneamente, a segurança dos moradores e a ne-
cessidade de tráfego da via.

Além disso, a instalação de “pardais” não impe-
de o uso da alta velocidade em todo o percurso, ape-
nas inibe naqueles pontos onde a instalação foi feita. 
O ideal é a instalação de passarelas e/ou passagens 
subterrâneas bem iluminadas e com segurança garan-
tida. Isso sim propiciaria aos moradores condições de 
cruzarem a rodovia para cumprirem suas tarefas sem 
enfrentar o risco de atropelamentos.

A BR-101, também conhecida naquela região 
como Rio-Santos, é peça fundamental para a econo-
mia do sul fluminense. O sucesso de toda e qualquer 
atividade passa pelas condições de trafegabilidade 
daquela estrada. 

Quando chove e ocorrem os escorregamentos, 
que, aliás, são constantes, o turismo é o primeiro a 
sentir os reflexos negativos. A redução drástica de vi-
sitantes afeta toda a geração de renda. Além disso, o 
transporte de insumos, peças e equipamentos para o 
Estaleiro Brasfels, localizado em Angra dos Reis, tam-
bém fica prejudicada, bem como a movimentação de 

carga no porto daquele Município e de Mangaratiba 
ficam reduzidas. Isso porque o escoamento desses 
materiais é feito pela malha viária, ou seja, basica-
mente pela Rio-Santos. 

Cabe também aqui ressaltar a existência em 
Angra dos Reis do TEBIG – Terminal da Baía da Ilha 
Grande, porta de entrada da maior parte do petróleo 
brasileiro, e da Central Nuclear Álvaro Alberto, com-
posta por suas usinas nucleares, as únicas do País. 

Com relação ao terminal, é possível observar o 
transporte de equipamentos e a até mesmo de com-
bustível em grande quantidade pela Rio-Santos. Com 
isso, em vários momentos o tráfego fica total ou par-
cialmente interrompido para os demais veículos, visto 
que as pistas não suportam concomitantemente esses 
dois movimentos.

No que diz respeito às usinas nucleares, suas 
existências são vinculadas a um plano de evacuação 
que tem na Rio-Santos a maior via de escape. Muitas 
vezes, a interrupção da via leva ao desligamento das 
usinas, até mesmo por decisão judicial. Essas inter-
rupções, cabe lembrar, são, em sua maioria, causadas 
pelos deslizamentos e escorregamentos por ocasião 
de fortes chuvas.

Sem dúvida alguma, a duplicação da Rio-Santos 
poderia evitar esses e muitos outros transtornos e pre-
juízos. Gostaria de ressaltar os benefícios que essa 
obra traria não só para o sul fluminense, mas para 
todo o Estado do Rio de Janeiro, que poderia contar 
sempre com a receita oriunda do aumento dos servi-
ços prestados.

O turismo de toda a região teria uma grande 
alavancada. Os efeitos positivos de uma duplicação 
puderam ser confirmados com a duplicação do trecho 
inicial daquela rodovia, entre o Município do Rio de Ja-
neiro e o Distrito de Itacuruçá, onde o desenvolvimen-
to, após a obra, foi espantoso. O mesmo aconteceria 
com o sul fluminense. 

A segunda etapa da duplicação teria 160 quilôme-
tros de extensão e o projeto já vem sendo discutido por 
esse órgão há anos, sendo que, inclusive, o início das 
obras para 2013 chegou a ser anunciado, no ano de 
2009, durante audiência pública realizada na Câmara 
de Vereadores de Angra dos Reis por representante 
desse órgão. Naquela ocasião chegou a ser anunciado 
que 50% das intervenções já tinham sido executadas. 

Foi veiculado até que a demora no início das 
obras se devia ao número de alterações no projeto e 
às chuvas de verão, que têm sido intensas pelo me-
nos desde 2008. 

Ainda tratando dos problemas existentes no Mu-
nicípio de Angra dos Reis, peço uma atenção especial 
desse órgão para situação encontrada no trevo de 
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entrada do Bairro da Banqueta. Ali existem diversos 
acessos que se aglutinam. Para piorar, não há outra 
opção para os motoristas que desejam acessar o cen-
tro do Bairro Japuíba a não ser cruzar a rodovia em 
meio a toda essa dificuldade. Pedimos que seja revista 
a sinalização e que se faça um estudo sobre a solução 
definitiva para a questão.

Sabemos que nossas reivindicações são amplas 
e precisam ser estudadas para serem concretizadas, 
mas algumas delas precisam apenas de sua interven-
ção, como é o caso das passarelas. 

Para tratar desses temas, já realizei audiências 
com o Superintendente do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT e até recebi res-
posta sobre essas reivindicações. No entanto, a posição 
repassada não nos satisfez, porque não há prazo para 
a solução dos problemas apresentados. Até mesmo a 
instalação das passarelas foi vinculada à duplicação 
da rodovia, e por isso se torna distante. Enquanto isso 
as mortes continuam a acontecer e os riscos aumen-
tam a cada dia, porque o tráfego de veículo tende a 
aumentar a cada dia, principalmente agora, no verão.

Mas continuo na luta. Esta semana enviei ao Mi-
nistro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, 
um requerimento de informação sobre o andamento 
da duplicação e recuperação do BR-101 sul, no trecho 
entre os Municípios de Itacuruçá e Parati.

Estou certo de que obterei uma resposta clara e 
precisa aos meus questionamentos. Conto com a sensi-
bilidade do Exmo. Sr. Ministro com relação às questões 
levantadas e esperançoso de que as soluções serão 
dadas, uma a uma, à população. 

Agradeço a oportunidade e afirmo que ocuparei 
este espaço novamente para dar informações sobre 
o andamento dessas reivindicações.

Obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, falarei sobre um assunto que agoniza 
milhares de famílias brasileiras, o tráfico de pessoas. 
Um problema que acontece no mundo todo, sendo 
o Brasil, infelizmente, um país chave na rota dessas 
quadrilhas.

Segundo a revista ISTOÉ de 15 de outubro, os 
números fornecidos pela Polícia Federal e pelo Minis-
tério Público revelam que o número de brasileiros le-
vados para o exterior pelos traficantes já soma 70 mil. 
Esse número é elevado absurdamente ao somarmos 
o tráfico de pessoas em território nacional. 

A TV Globo, através da novela Salve Jorge, está 
mostrando claramente como se dá o aliciamento das 
garotas no Brasil, por meio de falsas promessas de 
emprego e altos ganhos, além da oportunidade de 

conhecer outro país e cultura. Tudo faz parte do pro-
cesso de convencimento da vítima, que, após chegar 
ao destino, geralmente, no velho continente, tem à 
sua realidade uma armação que muitas vezes é fatal.

Centenas são as quadrilhas que comandam esse 
crime que está ligado à exploração sexual, ao comércio 
de órgãos, à adoção ilegal, à pornografia infantil, às 
formas ilegais de imigração com vistas à exploração 
do trabalho em condições análogas à escravidão, ao 
contrabando de armas e ao tráfico de drogas.

O tráfico de pessoas é decorrente principalmen-
te da desigualdade social, racial, étnica e de gênero. 
Está em ascensão pela enorme falta de fiscalização 
nas fronteiras brasileiras e devido às falhas do Códi-
go Penal Brasileiro, que prevê para o crime de tráfico 
de pessoas de 1 a 5 anos de prisão apenas quando 
se dá para a exploração sexual. Em 2012, nós não 
possuímos tipificação do crime de tráfico para fins de 
exploração do trabalho escravo, de exploração para 
a remoção de órgãos ou de tantas outras formas de 
exploração ocorridas no Brasil. 

Graças ao plano econômico lançado há 18 anos 
no Governo Fernando Henrique, alcançamos a sexta 
economia no mundo. Mas não podemos ser conside-
rados um País sério, pois em relatório do Índice de De-
senvolvimento Humano divulgado pela ONU, em 2011, 
o Brasil registrou escala de 0,718 de IDH, ficando na 
84ª posição em 187 países analisados. Ficamos atrás 
de alguns países como: Barbados, Uruguai, Argentina, 
Trinidad e Tobago, Kuwait, Cazaquistão, Cuba, Jamai-
ca e Equador.

Tenho viajado por várias regiões do Brasil, como 
Relator da CPI do Trabalho Escravo. Durante uma au-
diência da CPI nesta Casa, ouvi de uma representante 
do Ministério do Trabalho e Emprego que o trabalho 
infantil no Brasil foi erradicado. Ficaria contente se fos-
se essa a realidade, porém, ainda há muito o que se 
fazer. Há denúncias de trabalho infantil rotineiramente 
na imprensa e em muitas regiões do Brasil; é traço da 
nossa cultura que a criança trabalhe desde cedo para 
ajudar na renda familiar.

Em relação ao problema do turismo sexual que 
afeta as nossas garotas, é vinculado diretamente ao 
tráfico de drogas, algo que poderia ser minimizado 
drasticamente se houvesse uma forte e eficiente fis-
calização nas fronteiras do Brasil.

A última edição de outubro do programa Profissão 
Repórter, também da TV Globo, exibiu muitas histórias 
de brasileiros que vão para os garimpos no Suriname, 
e, as brasileiras também vão, porém para as boates. 
A mesma edição exibiu o caso de uma mulher que ti-
nha como profissão salgadeira, deixou dois filhos com 
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sua mãe no Estado de Goiás e foi para Portugal com 
um sonho e voltou morta. Mais uma vítima do tráfico.

Em países europeus, como a Espanha, a polí-
tica de repressão à exploração sexual é fortemente 
combatida; enquanto no Brasil, o tráfico corre solto e 
a corrupção penetra em todas as esferas das gestões 
públicas governamentais, exceto quando o caso é jul-
gado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Se não houvesse a corrupção nos governos, toda 
criança no Brasil viveria de fato a infância e não seria 
explorada desde cedo. Muitas crianças e jovens não 
entrariam para a lista de desaparecidos, devido ao 
tráfico de órgãos. O trabalho degradante não existiria 
em mais de 500 anos de vida desse meu Brasil tão 
querido e explorado. As pessoas, em grande maioria 
mulheres, não precisariam buscar melhores oportuni-
dades no exterior, sendo obrigadas a se prostituírem.

Tenho certeza de que a Princesa Isabel não 
assinou a Lei Áurea a lápis. Como Relator da CPI do 
Trabalho Escravo, quero frisar que o trabalho de todos 
os envolvidos é combater os aliciadores que exploram 
da mão de obra de norte a sul do País. 

Identificamos que necessitamos de leis mais rí-
gidas e trabalharemos nesse objetivo. Precisamos de 
um apoio do Governo Federal, no sentido de executar 
um trabalho bem planejado e com resultados positivos 
nas fronteiras do Brasil, pois as nossas portas e janelas 
estão abertas para os traficantes. Se forem fechadas, 
o problema do tráfico, principalmente o de pessoas e 
drogas, como o do crack, que já se proliferou em todo 
o Brasil, será quase inexistente.

Muito obrigado. 
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, novamente faço uso desta tribuna 
para manifestar minha indignação e, com certeza, de 
grande parte do povo brasileiro com a atitude do Sr. 
Procurador da República do Estado de São Paulo Je-
fferson Aparecido Dias, que, em nova investida, tenta 
retirar das cédulas de dinheiro que circulam em todo 
o Brasil a frase “Deus Seja Louvado”. 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em 
São Paulo, o que esse senhor vê na expressão, que 
lembra a presença insuperável de Deus em nossas 
vidas? Será que os direitos do cidadão em São Pau-
lo estão em um nível de perfeição tão avançado que 
esse Procurador já não tem preocupação com lides 
de maior importância? 

Vejamos. Esse Procurador argumenta em sua 
petição que “o Estado Brasileiro é laico, e que deve 
desvincular-se de qualquer manifestação religiosa”. 
Sim, o Estado é laico, mas essa simples referência a 
Deus passa longe de qualquer matiz religiosa.

Essa frase é tão abrangente que só não é rele-
vante para menos de 2% (dois por cento) da popula-
ção, manifestamente ateia. Mesmo assim, duvido que 
algum ateu de bom censo estaria preocupado com fatos 
tão rasos e que, em sã consciência, sabemos que não 
prejudicam ninguém, não atinando para o fato de que 
países onde o respeito à individualidade do cidadão 
e à liberdade religiosa chega aos limites de extremos 
ostentam frases semelhantes em suas cédulas e não 
temos conhecimento de ninguém que tenha se sentido 
ofendido a ponto de movimentar estruturas do Estado 
de tamanha relevância. 

Sou pregador do Evangelho, andei dezenas de 
países do mundo e todos os Estados brasileiros e nun-
ca vi ninguém desprezar uma cédula de dinheiro por 
ela conter essa frase.

Para por fim a essa polêmica, com constantes 
investidas do Exmo. Sr. Procurador da República no 
sentido de retirar a tradicional frase de nosso dinheiro, 
estou apresentando um projeto de lei dispondo sobre 
a obrigatoriedade da inscrição em nossas cédulas 
dessa frase. Que além do papel, tenhamos essa frase 
gravada em nossos corações. 

Nesta mesma tribuna, em outra ocasião, quando 
esse assunto foi apresentado pela primeira vez, lem-
brei ao Sr. Jefferson Aparecido Dias, Procurador da 
República, que ele mesmo carregava em seu nome 
uma referência à Santa, e, nem por isso, tenho certe-
za, tenha se sentido constrangido.

Muito obrigado!
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Piauí tem sofrido muito com os efeitos da 
estiagem, às vezes devastadores. Resolver o problema 
das famílias do nosso Estado atingidas pela seca é ur-
gente e inadiável. Este foi o tema de mais um encontro 
de trabalho, na última segunda-feira, 12 de novembro, 
em Teresina, de Deputados e Senadores da bancada 
parlamentar piauiense.

Precisamos dar a essas famílias a segurança de 
que não terão de lutar pela água para sobreviver. Isso 
é garantir um direito fundamental. Nesse sentido, é 
importante fortalecer as políticas de recursos hídricos 
numa região que, nos últimos anos, tem crescido mais 
do que a média brasileira.

O Semiárido piauiense é caracterizado por pro-
longado período seco, irregularidade de chuvas, se-
miaridez do clima e alta taxa de evapotranspiração. 
Com base em estudos da EMBRAPA Semiárido, uma 
pessoa nessa região pode passar até 36 dias por ano 
exclusivamente em busca de água.

Segundo a ASA Brasil – Articulação no Semiárido 
Brasileiro, nesse contexto, a dificuldade no acesso à 
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água em parte seria resultado do índice pluviométrico 
e de sua elevada taxa de evapotranspiração.

No Semiárido do Piauí, há mais de 100 anos que 
sucessivos governos, em períodos de estiagem, de-
liberam medidas paliativas, sem decisões definitivas 
para a solução do problema que se agrava a cada ano 
de chuvas escassas na região.

É importante salientar que os efeitos da seca no 
Semiárido do Estado não é uma questão de falta de 
água, mas sobretudo de gerenciamento de seus re-
cursos hídricos.

A seca é noticiada no Nordeste brasileiro desde o 
povoamento pelos portugueses, há mais de 500 anos. 
No século XVIII há registros de meio milhão de mortes 
por fome num único período de estiagem, o que vemos 
muito bem contado pelo escritor alagoano Graciliano 
Ramos, no seu Vidas Secas.

Agora, estamos buscando adotar uma luta em 
busca de solução consistente e duradoura para resol-
ver definitivamente o problema de abastecimento do 
Semiárido piauiense. Coube à CPRM – Serviço Geo-
lógico do Brasil, instituição vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, apresentar uma proposta de base 
técnico-científica para a implantação da Adutora do 
Sertão do Piauí, com a finalidade de abastecer toda a 
faixa sudeste do Estado, compreendendo todo o Se-
miárido Cristalino e parte da borda sudeste da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba, cobrindo cerca de 51 Municí-
pios, em uma área de 56.622 quilômetros quadrados, 
com aproximadamente 600 mil habitantes.

Essa proposta está fundamentada na captação 
de água subterrânea do Aquífero Cabeças, no Vale do 
Rio Gurgueia, região sul do Estado, entre as cidades 
de Cristino Castro e Eliseu Martins, a partir de 37 po-
ços perfurados através da parceria DNOCS/CPRM. O 
estudo a que me refiro passou recentemente por uma 
avaliação, e realizaram um prognóstico da potencia-
lidade dos recursos hídricos subterrâneos do aquífe-
ro, definindo uma “Zona Estratégica de Produção de 
Água Subterrânea”, salientando sua grande extensão 
regional, litologia essencialmente arenosa, grande re-
serva de saturação, elevada potencialidade de água de 
excelente qualidade química para consumo humano.

Além disso, mostraram um cenário, com base 
em simulações analíticas e numéricas, em que, após 
estudos específicos, é possível captar do Aquífero Ca-
beças uma descarga de 20 mil metros cúbicos/hora, 
sustentável durante 300 anos.

O volume que se pretende retirar do aquífero, 
através da Adutora do Sertão do Piauí, é de 6 mil me-
tros cúbicos/hora, num regime de 12 horas de bom-
beamento, perfazendo-se um volume total de 72 mil 

metros cúbicos/dia, com a finalidade de atender 600 
mil pessoas, disponibilizando 120 litros/habitante/dia.

Podemos listar objetivamente uma série de van-
tagens e de resultados diretos que beneficiarão a po-
pulação piauiense:

– Impacto ambiental mínimo;
– Sustentabilidade de abastecimento, acima de 

300 anos, sem danos ao aquífero;
– Água de excelente qualidade para consumo 

humano;
– Disponibilidade de 120 a 150 litros/habitante/

dia. Hoje, com a seca, somente 20 litros/habitante/dia, 
assim mesmo de qualidade duvidosa;

– Dispensa estação de tratamento, indo direta-
mente da adutora para o filtro e para o consumo;

– Abastecerá cerca de 50 Municípios do Semiári-
do do Piauí, com aproximadamente 600 mil habitantes;

– Eliminará as doenças parasitárias de veicula-
ção hídrica, especialmente nos Municípios com ele-
vado índice de mortalidade infantil, que incomodam 
inclusive os adultos;

– Desafogará os leitos, em hospitais públicos, 
pela eliminação de doenças parasitárias de veicula-
ção hídrica, que, nos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, ocupam cerca de 60% desses leitos.

A privação de água no Piauí é um problema que 
afeta a qualidade de vida de milhares de famílias, atin-
gindo gerações inteiras de nordestinos, comprometen-
do de forma assustadora o desenvolvimento social e 
econômico de uma região cheia de potencialidades.

Para combater esse cenário desolador, desde 
março de 2012 luto para encaminhar estas ações, que 
visam a uma solução para o abastecimento do Semiá-
rido do Piauí, especialmente a região mais crítica, mais 
carente, que compreende toda a Zona Cristalina, faixa 
que vai do Município de Corrente a Pio IX.

Em abril deste ano, essa proposta foi apresen-
tada ao Governador do Estado do Piauí, a Deputados 
Estaduais e Prefeitos, no Palácio de Karnak, sede do 
Governo local.

Em 15 de maio de 2012, o projeto da Adutora do 
Sertão do Piauí foi amplamente discutido na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Piauí. Ainda em maio, 
discutimos aqui em Brasília – toda a bancada federal 
piauiense: Deputados e Senadores.

É imprescindível também contar com a parceria 
do Governo Federal. Daí por que, em 21 de junho de 
2012, estivemos em audiência no Ministério da Inte-
gração Nacional, onde a proposta foi discutida e logo 
recomendada pelo Secretário Nacional de Infraestru-
tura Hídrica, Francisco Teixeira, que autorizou a ela-
boração do Projeto de Viabilidade Técnico-Econômica 
e o Termo de Referência.
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Tenho a convicção de que o projeto Adutora do 
Sertão do Piauí é a melhor proposta, como também a 
mais viável, a que trará a tão esperada tranquilidade 
para as famílias vitimadas pela seca. Todos os anos, 
essas pessoas são obrigadas a passar por esse dra-
ma. Agora em 2012 a situação é ainda mais grave, e 
a maioria dos Municípios da região decretou estado 
de calamidade.

Já passou da hora, portanto, de tomarmos uma 
providência definitiva. Acredito que a Adutora do Sertão 
do Piauí é uma solução possível, com efeitos a longo 
prazo, que é o que realmente funciona.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a saúde pública no Brasil vai de mal a pior. 
Os sucessivos governos prometem gestões eficientes, 
mas, infelizmente, as reclamações aumentam a cada 
dia, e a população demonstra uma progressiva insatis-
fação em relação aos serviços. Aracaju, por exemplo, 
dotada de receitas orçamentárias robustas para o se-
tor, caracteriza-se pela desorganização e ineficiência 
administrativa na área de saúde. É a prova cabal da 
incompetência gerencial. 

Quem conhece bem os bairros periféricos e dia-
loga com a população mais carente sente de perto o 
sofrimento do povo. Aqueles que precisam de remé-
dios de forma continuada – por enfrentarem problemas 
como doenças crônicas e permanentes – padecem da 
falta de medicamentos na rede pública. Além disso, o 
Município não disponibiliza para os pacientes, em tem-
po razoável, os exames clínicos mais simples, muito 
menos os mais complexos, para um tratamento digno. 
Os cidadãos esperam meses para realizá-los. É uma 
verdadeira humilhação!

Em nosso Estado, o descompromisso de algu-
mas autoridades é evidente. Para que os senhores 
conheçam esse absurdo, discorrerei rapidamente so-
bre um caso: 

A pedido de pacientes renais crônicos sergipa-
nos, apresentei uma emenda individual no valor de R$ 
1 milhão ao Orçamento Geral da União com o objetivo 
de construir um laboratório público de imunogenética e 
transplantes para propiciar melhor qualidade ao setor 
de saúde. A ideia era acabar, definitivamente, com a 
condição degradante vivenciada no dia a dia por esses 
conterrâneos. Para isso, fiz inúmeras reuniões, inclusive 
com o então secretário de saúde Antônio Carlos e sua 
assessoria – eles pareciam empenhados no proces-
so de aprimorar o sistema. Contudo, lastimavelmente, 
aquilo era apenas um jogo de cena protagonizado pelo 
ilustre Secretário. Na verdade, o auxiliar governamen-
tal não fez absolutamente nada para dotar Sergipe do 

sonhado laboratório, apesar dos recursos aprovados 
no OGU. Uma vergonha!

A falta de médicos nas unidades de saúde é ou-
tro problema apontado pelos cidadãos que utilizam 
o Sistema Único. Não obstante a grande quantidade 
de profissionais no mercado, os governos não con-
seguem oferecer à população um número adequado 
para atender a demanda. Assim, as pessoas acorrem 
aos postos e hospitais e não encontram especialistas. 

Como se pode constatar, são inúmeras as dificul-
dades exteriorizadas no modelo adotado atualmente. 
Entretanto, as mais intricadas afiguram-se como con-
sequências da má gestão e da corrupção. Estas são, 
indubitavelmente, as duas moléstias que tornam a 
saúde pública uma espécie de doente terminal. Desse 
modo, não há que se falar aqui em falta de recursos, 
pois os vultosos valores estabelecidos como receitas 
orçamentárias revelam um grande sacrifício dos con-
tribuintes que pagam impostos, taxas e contribuições 
em demasia: há uma verdadeira desordem na aplica-
ção das verbas públicas. 

Sras. e Srs. Deputados, como Deputado Federal, 
procuro fortalecer os órgãos fiscalizadores, como os 
Ministérios Públicos Federal e Estadual, as Polícias 
Federal e Civil e os Tribunais de Contas. Estes últimos 
têm merecido uma atenção especial da minha parte, 
pois estou recolhendo assinaturas para submeter a 
votos uma emenda à Constituição que objetiva o pre-
enchimento das vagas de Ministros, no caso do TCU, 
e de Conselheiros, no caso dos TCEs, por concurso 
público. Assim, vislumbro uma melhor aplicação do di-
nheiro oriundo dos tributos em uma saúde de qualida-
de para os brasileiros. Afinal de contas, esses órgãos 
são fundamentais.

Também é necessário criar planos de cargos e 
salários para agentes comunitários de saúde e combate 
a endemias; instituir no País um piso salarial condizente 
com o importante ofício exercido por esses profissionais; 
criar as carreiras de médicos e dentistas de Estado; 
organizar a atividade dos enfermeiros e estabelecer 
a devida regulamentação da sua jornada de trabalho. 

Se essas propostas forem aprovadas, facilitarão 
sobremaneira a organização dos serviços de saú-
de, pois a própria ordem jurídica imporá meios para 
manter os profissionais nas regiões mais longínquas, 
como também propiciará aos gestores instrumentos 
para dotarem as unidades de saúde de especialistas.

Destarte, com trabalho e responsabilidade se tor-
nará possível melhorar a saúde. É imperioso modernizar 
a gestão pública, para torná-la eficiente, valorizar os 
profissionais e combater os desmandos administrati-
vos. Esses são os requisitos essenciais. 

Assim concluo.
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Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apresentei hoje a esta Casa Legislativa 
Projeto de Lei com o fim de estabelecer critérios de 
responsabilidade do anunciante, na divulgação de pro-
dutos com propriedades terapêuticas (categoria medi-
camentos), para uso humano e veterinário.

Sra. Presidente, a cada meia hora o Brasil notifica 
um caso de pessoa intoxicada por automedicação. O 
dado é revelado por um estudo realizado pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, que cita depoi-
mentos de profissionais da área da saúde. Segundo 
especialistas da área farmacêutica, a automedicação 
se dá sobretudo em razão da dificuldade de acesso 
ao sistema de saúde.

De todos os tipos de intoxicação no Brasil, 30% 
ocorrem devido ao uso indiscriminado de medicamen-
tos, e diariamente se constata o ingresso de pacientes 
que passam mal devido à automedicação em toda a 
rede de saúde pública. 

O elevado número de infrações na propaganda 
de medicamentos torna urgentes reflexões relativas a 
nova abordagem no comércio de medicamentos e em 
seu uso racional, questão de vital importância para a 
saúde pública, tão vulnerável aos efeitos da propa-
ganda tendenciosa. O aperfeiçoamento das medidas 
regulatórias faz-se necessário e urgente, pois apenas 
a implementação de políticas educacionais de conscien-
tização referentes à publicidade de medicamentos não 
basta para que as pessoas estejam a salvo de produtos 
não regulamentados, e a legislação atual não obriga o 
anunciante a exigir a comprovação da autorização da 
ANVISA ou da CPV – Coordenação de Fiscalização 
de Produtos de Uso Veterinário do Ministério da Agri-
cultura para divulgar os produtos.

Em decisão publicada em 25 de outubro de 2012, 
a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul manteve a sentença de primeira instância, que 
determinou que os anunciantes – no caso concreto, 
uma emissora de TV e de rádio – só poderão veicular 
anúncios de produtos com propriedades terapêuticas 
(categoria medicamentos) mediante comprovação, por 
parte do anunciante, da autorização expedida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O magistrado afirmou que o simples fato de a 
emissora não tomar as cautelas necessárias antes 
de anunciar produtos “ditos medicamentosos” contri-
bui para lesar o consumidor – parte hipossuficiente e 
vulnerável na relação de consumo, como reconhece 
a Lei nº 8.078/90. Segundo ele, não é possível admitir 
que a empresa, integrante de um importante grupo de 
comunicação da Região Sul, formadora de opinião e 

condutas, afirme em sua contestação que a responsa-
bilidade pela veracidade do anúncio é do anunciante. 
Ou ainda que o dever de fiscalizar eventual propaganda 
enganosa seja exclusivamente da ANVISA.

“A empresa de comunicação, que exer-
ce atividade pública delegada pelo Estado, é, 
sim, responsável pela qualidade dos progra-
mas que exibe, assim como pela veracidade 
dos produtos que anuncia, impedindo, através 
da ação preventiva, a veiculação de propa-
ganda abusiva e enganosa. Aliás, todos nós 
brasileiros temos o compromisso de construir 
democraticamente um grande país, calcado 
na Constituição Federal e nos atos e proce-
dimentos sociais e culturais nobres, zelando 
pela formação de seu povo, independente de 
raça, cor ou religião”, discorreu o juiz Conti.

Aqui nesta Casa o nosso dever é o de criar me-
canismos de proteção às pessoas e de nos atentarmos 
às providências necessárias para que essas medidas 
saiam do papel e se tornem reais, pois, como parte 
hipossuficiente, as pessoas são impulsionadas ao con-
sumo de determinados produtos que podem fazer mal 
à saúde, males talvez até irreversíveis. 

Vemos constantemente propaganda de produtos 
para emagrecer ou, então, de estimulantes sexuais, 
por exemplo, que frequentemente são anunciados sem 
qualquer controle, sem qualquer autorização expedi-
da pelo órgão competente, que com certeza, devido 
à divulgação insistente, contendo depoimentos muitas 
vezes fictícios, acabam sendo consumidos indiscrimi-
nadamente. 

Por isso, ante tudo o que foi exposto, reafirma-
mos a necessidade e a urgência da regulamentação 
da matéria, pois não podemos permitir que o Judiciá-
rio, já tão abarrotado de todos os tipos de ações, não 
tenha elementos para responsabilizar os anunciantes, 
que muitas vezes acabam se eximindo de qualquer 
responsabilidade. Estes, sem qualquer cautela e com 
o intuito único de arrecadação, continuam com esta 
prática que pode acarretar graves problemas, não 
só para os seres humanos, mas também para os 
animais. E fizemos questão de estender a aplicabi-
lidade da lei a medicamentos de uso veterinário por 
razões similares. 

A veiculação em massa leva as pessoas a 
consumirem medicamentos, bem como seus ani-
mais, o que poderá acarretar graves problemas, 
com consequências imprevisíveis e muitas vezes 
irreversíveis. 

Para tanto, nobres colegas Deputadas e Depu-
tados, precisamos aprovar o projeto de lei ora citado.
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I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
vendo número regimental – 370 Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados presentes, segundo o painel 
eletrônico –, 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.

PRESENTES NA CASA 385 SRAS. E 
SRS. DEPUTADOS

II – LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretá-
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a 
qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser publicado)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Amauri 
Teixeira, do PT da Bahia. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, a Pre-
sidenta Dilma editou hoje a Medida Provisória nº 589, 
de 2012, que dispõe sobre o parcelamento de débitos 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, o 
que permite que esses entes federativos parcelem os 
seus débitos com desconto no FPM, no limite de 2% 
da receita corrente líquida, com redução de até 60% 
das multas de mora ou de ofício, de 20% dos juros de 
mora e de 100% dos encargos legais. 

Essa é uma medida que vem atender aos recla-
mos dos prefeitos e de diversos Parlamentares desta 
Casa, inclusive nós. 

(O microfone é desligado.) 
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, para 

concluir, essa é uma medida da Presidenta Dilma que 
mostra mais uma vez sua sensibilidade. Os Municípios 
estão em dificuldades. Os Municípios, sobretudo os do 
Nordeste, que vive um período de seca, estão incapa-
citados de adimplir com o pagamento de suas dívidas 
com a Previdência, o que os leva muitas vezes a não 
ter certidão negativa e a não poder assinar convê-
nios. A Presidenta Dilma mais uma vez se sensibiliza 
e possibilita que os Municípios parcelem suas dívidas 
em condições vantajosas, inclusive com redução de 
multa e de juros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, toda a im-
prensa registrou, com destaque, declaração do Minis-
tro da Justiça, José Eduardo Cardozo, reportando-se 
à precariedade de nossa estrutura carcerária.

Afirmou aquele ex-integrante desta Casa que as 
nossas prisões têm características medievais, o que as 
situa muito aquém de preceitos inseridos como Direitos 
Humanos, cujo respeito sempre se tornou pregação 
das forças políticas que se alçaram ao poder.

Naturalmente que essa precariíssima situação 
alcança a imagem do nosso País, em plena ascensão 
no contexto mundial, a ponto de postular vaga na com-
posição do Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas.

Torna-se imprescindível, pois, que a Pasta da Jus-
tiça, hoje ocupada pelo nosso ex-colega e membro dos 
mais ilustres da carreira jurídica, implante uma política 
direcionada para modernizar os nossos presídios, de 
modo a albergar os apenados por decisões judiciais.

VI – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Encerro 
a sessão, antes convocando 

Sessão Não Deliberativa de Debates para hoje, 

quarta-feira, dia 14 de novembro, às 14 horas.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 

55 minutos.)

Ata da 308ª Sessão da Câmara dos Deputados, 
Não Deliberativa de Debates, da 2ª Sessão Legislativa 

Ordinária, da 54ª Legislatura, em 14 de novembro de 2012.
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário. Amauri Teixeira, José Stédile, 

Marcos Rogério, Roberto de Lucena, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Pelo conceito realístico emitido por aquele auxi-
liar direto da Primeira Magistrada do País, é inadiável 
que se adotem medidas compatíveis com o que, im-
plicitamente, reclama o ex-Deputado e ora Ministro de 
Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo.

A incisiva entrevista está a exigir medidas repa-
radoras, espelhadas em ações que situem os presí-
dios em condições reclamadas, enfaticamente, por um 
dos mais eminentes integrantes do primeiro escalão 
governamental.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do 
PSB, concedo a palavra à Deputada Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, trago um tema que me preocu-
pa, pelo qual tenho enorme carinho e ao qual tenho 
dedicado grande esforço do meu mandato parlamen-
tar, especialmente por conta das agressões que têm 
acontecido em todo o País, da desmobilização das 
políticas públicas e do pouco caso do Governo Fede-
ral, sob as justificativas da produção de alimentos, da 
geração de energia e do desenvolvimento. Refiro-me 
aos povos indígenas, neste caso específico, os do meu 
Estado, o Amapá.

Nesse final de semana, viajei ao Parque Nacio-
nal do Tumucumaque para a Assembleia Indígena na 
Missão Tiryos, onde representei o Governador Camilo 
Capiberibe e o Senador João Capiberibe.

O Tumucumaque, Sr. Presidente, é o maior Parque 
Nacional do Brasil. Criado em 22 de agosto de 2002, é 
uma das maiores áreas de floresta tropical protegidas 
do mundo, com área de 3 milhões e 800 mil hectares. 

Na Missão Tiryos se reuniram lideranças indí-
genas de 30 comunidades. No Parque estão 2 mil ín-
dios tiriyos, katxuyanas e txikyanas. É uma população 
isolada dos serviços essenciais por absoluta falta de 
meios de transporte e de investimentos. Têm atenção 
prioritária do atual Governo do Estado, onde contam 
até com uma Diretoria de Políticas Indigenistas. Mas 
é grave a desatenção por parte do Governo Federal, 
apesar do esforço da Superintendência da FUNAI no 
Amapá. Aquela população está ameaçada em sua in-
tegridade como povo e como pessoas.

Ilustro a grave situação. Durante a Assembleia, 
um cacique katxuyana de apenas 50 anos passou mal 
e, sem socorro adequado, acabou morrendo. A tragédia 
é diária. O atendimento à saúde por um médico e uma 
enfermeira do Exército é insuficiente e precário. Não 
há equipamentos, unidades de atendimento ou medi-
camentos; não há transporte, em caso de emergência. 

A SESAI é só uma sigla. E os recursos da FUNASA, 
perguntamos, para onde vão?

A Força Aérea Brasileira suspendeu o voo que 
fazia a cada 2 meses e meio, no qual os indígenas 
viajavam a Macapá para tratar da saúde ou vender o 
artesanato. Deixou de fornecer os 3 mil litros mensais 
de óleo diesel para o gerador. Falta energia elétrica. 
Falta água potável. Sobra descaso.

Num ato de desespero e repúdio, os índios das 
30 aldeias ameaçam explodir a pista de pouso, que, 
segundo eles, só serve aos brancos e não lhes traz 
nenhum benefício.

Querem que a FAB retome os voos e a quota 
mensal de combustível para a eletricidade. Pedem 
apoio do Governo Federal para que os próprios índios 
façam a vigilância de suas terras, impedindo a ação 
ilegal dos garimpeiros e madeireiros que as invadem 
no norte do Pará. Solicitam a recuperação das peque-
nas pistas de pouso e a abertura de novas, que são 
usadas para o transporte de víveres e o socorro de 
emergência à saúde.

Assumi o compromisso e vou destinar emenda de 
400 mil reais para o fretamento e atividades de capa-
citação na educação. O Senador Capiberibe aportará 
recursos para adquirir um gerador de energia.

Anexo, Sr. Presidente, ao meu discurso e vou 
remeter à Casa Civil, ao Ministério da Justiça, ao Mi-
nistério da Saúde e ao Ministério da Defesa a íntegra 
da pauta de reivindicações dos povos indígenas do 
Tumucumaque.

Este Governo, cuja Presidenta tem compromisso 
histórico com a defesa das minorias e dos direitos hu-
manos, tem o dever constitucional e moral, Deputada 
Luci Choinacki, de prover os direitos daqueles brasi-
leiros do Parque Nacional do Tumucumaque.

Peço providências à Presidenta Dilma.
Vivam os povos indígenas do Amapá, do norte 

do Pará e do Brasil!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Solicito a divulgação deste pronunciamento nos 

órgãos de comunicação desta Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
ORADORA

Associação dos Povos Indígenas Tiriyô, Katxuya-
na, Txikuyana – APITIKATXI

CNPJ: 07.186.191/0001-77
CARTA CIRCULAR – 08 de Novembro de 2012.
Aldeia Missão Nova
Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado Paru 

D’Oeste Norte do Pará

AOS CUIDADOS E PROVIDÊNCIAS

1. MINISTÉRIO DA DEFESA
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2. FAB – FORÇA AÉREA BRASILEIRA
SUBOFICIAL JOSÉ MAURO ESTEVÃO DOS SANTOS
3. EXÉRCITO BRASILEIRO
TENENTE ROMA
4. MPF – MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR DA REPÚBLICA JOSÉ CARDOSO 
LOPES
5. SENADO FEDERAL
SENADOR RANDOLFE FREDERICH RODRIGUES 
ALVES
6. CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERALJANETE CAPIBERIBE
7. GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GOVERNADOR CAMILO CAPIBERIBE
8. SEPI/GEA – SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS 
POVOS INDÍGENAS 
SECRETÁRIO COARACY MACIEL GABRIEL
9. SEED/GEA SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
CAÇÃO
SECRETÁRIO ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO
10. CEESP/SEED – COORDENAÇÃO DE EDUCA-
ÇÃO ESPECÍFICA 
COORDENADOR JEAN PAULO NUNES
11. NEI/CEESP/SEED NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DOS 
POVOS INDÍGENAS 
COORDENADOR ALDIERE ORLANDO
12. SESAI – SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE 
INDÍGENA
SECRETÁRIO ANTÔNIO ALVES
13. DSEI AP/PA – DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL 
INDÍGENA DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
COORDENADORA NILMA PUREZA
14. CONDISI – CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE 
INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
PRESIDENTE KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS
15. FUNAI BRASÍLIA – FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
INDIO
PRESIDENTE MARTA AZEVEDO
16. FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE MACAPÁ
COORDENADOR FREDERICO MIRANDA DE OLI-
VEIRA
17. IEPÉ – INSTITUTO DE PESQUISA E FORMAÇÃO 
INDÍGENA 
PRESIDENTE DENISE FARJADO GRUPIONI
18. ECAM – EQUIPE DE CONSERVAÇÃ.O DA AMA-
ZÔNIA
PRESIDENTE VASCO VAN ROOSMALEN
CARTA CIRCULAR

Nos dias 05 a 07 de Novembro de 2012, estive-
ram reunidos Lideranças Indígenas Tiriyó, Kaxuyana, 
Txik’yana, para o Encontro de Caciques e a VI Assem-
bleia dos Povos Indígenas do Parque Tumucumaque 
Lado Paru D’Oeste/Leste – 08 e 09 de Novembro de 

2012, na Aldeia Missão Nova, Terra Indígena Parque 
Tumucumaque Lado Paru D’Oeste, Norte do Pará.

A assembleia ocorre anualmente desde 2004, 
concentrando-se na Aldeia Missão Nova (Terra Indígena 
Parque Tumucumaque Lado Paru D’Oeste, Norte do 
Pará) devido a questões logísticas, visto que, o des-
locamento só é possível via aérea, e porque já existe 
uma estrutura consolidada em função da Missão Tiriyó.

Vale recordar através de um breve histórico, que 
na década de 1950, a Missão Franciscana, à frente o 
Missionário Protásio Frikel, iniciou-se o estabelecimento 
junto aos Tiriyó. Através desta experiência, organizou-
-se o chamado Trinômios FAB/ÍNDIOS/MISSÃO, pro-
jeto este que objetivava combinar a fixação dos índios 
em pontos de fronteira com o auxilio de missionários 
e da FAB, tendo em vista uma política de ocupação e 
garantia do território nacional, ao mesmo tempo que 
preparava-os para e integração com futuras frentes co-
lonizadoras. (POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, ORG. 
Carlos Alberto Ricardo. São Paulo: CEDI, 1983).

Atualmente a Missão Tiriyó conta com a presen-
ça do Frei Paulo Calixto, que atua a mais de 40 anos 
na região, Frei José; Frei Protásio; Renilda Fonseca; 
Irmã Nilma; Irmã Thaís. A estrutura na Aldeia Missão 
Nova encontra-se em processo de sucateamento, 
onde suas instalações estão deteriorando-se por falta 
de investimentos e apoio. O fornecimento de energia 
e água, necessidades cruciais, é mantido através de 
gerador, consumindo-se 06 Litros/Hora de Óleo Die-
sel, atendendo urna população de aproximadamente 
350 habitantes.

Somam-se o total de 30 Aldeias distribuídas 
na Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado Paru 
D’Oeste, com uma estimativa populacional de 2 mil 
pessoas (IBGE, 2010). Este contingente populacional 
carece de atendimentos cruciais à sobrevivência de 
suas comunicades.

Neste sentido, a VI Assembleia dos Povos Indí-
genas do Parque Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/
Leste, na Aldeia Missão Nova, Terra Indígena Parque 
Tumucumaque Lado Paru D ‘Oeste, Noite do Pará, e o 
Encontro de Caciques, tem o intuito de oportunizar a 
convivência de suas aldeias para discutir sua vida, seu 
cotidiano, na perspectiva de avaliar as ações em curso, 
tendo como prioridade refletir e solucionar os proble-
mas enfrentados por estas comunidades indígenas.

O evento é uma realização da Associação dos 
Povos Indígenas Tiriyó, Katxuyana, Txikuyana (API-
TIKATXI), em parceria com o instituto de Pesquisa e 
Formação Índígena (IEPÉ), e com o apoio institucional 
NEI/CEESP/SEED/GEA; SESAI/ DSEI AP-PA; FUNAI 
(Coordenação Regional do Estado do Amapá); Igreja 
Franciscana da Missão Tiriyó.
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A partir do Encontro de Lideranças Indígenas foi 
debatido a realidade vivida em cada aldeia/comunida-
de, sendo alencadas prioridades a serem sanadas, 
visto que, são reivindicações que se arrastam a muito 
tempo, mas que, até o momento não foram atendidas.

No que tange os Artigos 231 da Constituïção Fe-
deral 1988, que reconhece a organização social dos 
povos indígenas seus costumes, línguas, crenças, e 
tradições, e os direitos orginários sobre a terra que 
tradicionalmentee ocupam, e o Artigo 8º da Conven-
ção 169 da Organização Internacïonal do Trabalho 
que reforça o que estabelece a Constituição Federal, 
vimos através desta carta formalizar nosso pedido às 
instituições competentes para que possam de fato se 
voltarem com mais atenção aos Povos Indígenas do 
Parque Tumucumaque Lado Paru D ‘Oeste/Leste, Norte 
do Pará, e que possam somar esforços para atende-
rem nossas reivindicações.

REIVINDICAÇÕES PRIORITÁRIAS
TERRITÓRIO
– Garantia a Proteção e Segurança ao Território 

e Povos da Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado 
Paru D’ Oeste/Leste.

– Garantia a Fiscalização, Controle e Manuten-
ção dos Limites do Território Terra Indígena Parque 
Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/Leste.

– Garantia a equipamentos necessários à fisca-
lização, controle e manutenção dos limites de demar-
cação da Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado 
Paru D’Oeste/Leste

– Garantia a fiscalização e controle da entrada/
comercialização de bebidas alcoólicas e outras drogas 
na Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado Paru 
D’Oeste/Leste.

– Garantia a Proibição da exploração ilegal ma-
deireira; garimpeira em Terras Indígenas; bem. como 
de outras formas que agridam nosso território, que é 
nossa fonte de vida.

– Garantia a Proibição de Empreendimentos que 
possam impactar as comunidades indígenas e territórios

– Garantia ao Planejamento e Ordenamennto 
Territorial da Terra Indígena Parque Tumucumaque 
Lado Paru D’Oeste/Leste para que tenhamos condi-
ções plenas do usufruto dos recursos naturais de forma 
sustentável, e tenhamos condições de sobrevivência 
às nossas com unidades indígenas.

– Garantia a Construção e Implementação do 
Plano de Vida para os Povos da Terra Indígena Parque 
Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/Leste.

– Garantia ao acesso, informação e conhecimento 
referentes aos processos de demarcação e homologa-
ção da Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado Paru 

D’Oeste/Leste, bem como ao Relatório Circunstanciado 
de Identificação e Delimitação do Território Indígena.

– Garantia ao acesso, informação e conhecimento 
aos projetos que estão em execução e/ou tramitação 
na Terra Indígena Parque Tumucumaque Lado Paru 
D’ Oeste/Leste.

– Garantia a Instalação Posto Base da FUNAI
SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE
– Garantia a Construção dos Postos de Saúde 

e Equipamentos necessários às aldeias, no sentido 
de proteger, promover e recuperar a saúde indígena 
dos Povos Parque Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/
Leste, Equipamentos como: Aparelho PA; Aparelho 
Glicêmico; Aerosol; SONAR BCF; Suporte para Soro; 
Examne PCCU; Prótese Dentária.

– Garantia Transporte/Combustível deslocamento 
pacientes, atendimento nas aldeias.

– Garantia a Manutenção/Abastecimento dos Pos-
tos de Saúde e Equipamentos necessários às aldeias.

– Garantia a Manutenção/Abastecimento de Me-
dicamentos nas Aldeias Oroientu; Yawa; Ponoto.

– Garantia a Manutenção/Abastecimento do 
Transporte/Combustível necessários ao atendimento 
itinerante em todas as aldeias – Voadeira; Motor de 
Popa; Automóvel.

– Garantia a Manutenção/Abastecimento de ener-
gia necessário ao armazenamento de vacinas; soro 
antifiotico Geladeira; Motor de Gerador de Energia; 
Combustível Óleo Diesel.

– Garantia ao Atendimento/Equipamentos/Insu-
mos Odontológicos nas aldeias.

– Garantia à Capacitação/Formação dos Profis-
sionais Indígenas de Saúde, para que tenham condi-
ções plenas de ingresso à carreira de saúde indígena, 
e que possam atuar profissionalmente em suas aldeias,

– Garantia à Capacitação Curso Microcopista aos 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE (AIS).

– Garantia à Contratação de Profissionais Indí-
genas AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO 
(AISAN) às aldeias.

– Garantia à Contratação de AIS, atendendo a 
demanda das visitas domiciliares no Pólo-Base Missão 
Tiriyó, e Mini Pólos-Base.

– Garantia à Contratação de Indígenas para Mo-
torista Terrestre.

– Garantia à Contratação de Profissionais Indí-
genas PROERO.

– Garantia à Contratação de Profissionais Indí-
genas para Serviços Gerais.

– Garantia à Contratação de Profissionais Mé-
dicos/Enfermeiros para atuarem em área indígena.
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– Garantia ao atendimento prioritário aos pacien-
tes, e ao deslocamento destes no caso de cobertura 
na cidade.

– Garantia à comunicação radiofônica para aten-
dimentos a pacientes principalmente entre as entidades 
DSEI AP-PA/CASAI.

– Garantia atendimento prioritário aos pacientes 
Purasi Tiriyó; Iriza Tiriyó, que se encontram a mais de 
1 ano em tratamento de próstata na CASAI.

– Garantia a Educação em Saúde, orientação e 
sensibilização quanto aos efeitos do consumo de dro-
gas e bebidas alcoólicas.

– Garantia às ações referentes ao Saneamento 
e Edificações nas áreas indígenas do Parque Tumu-
cumaque Lado Paru D’ Oeste/Leste.

– Garantia ao Tratamento/Destinação dos Resí-
duos Sólidos. Exemplo: Pilhas; Plásticos; Outros.

– Garantia a Educação em Saúde/Ambiente, 
orientação e sensibilização sobre lixo/reciclagem.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDíGENA (EEI)
– Garantia Decreto n° 6.861, 27/05/2009
Art. 5º – A União prestará apoio técnico e finan-

ceiro às seguintes ações voltadas à ampliação da 
oferta da educação escolar às comunidades indíge-
nas, entre outras que atendam aos objetivos previstos 
neste Decreto:

construção de escolas;
formação inicial e continuada de professores in-

dígenas e de outros profissionais da educação; 
produção de material didático; 
ensino médio integrado à formação profissional; 
alimentação escolar indígena.
– Garantia ao Reconhecimento da escola indígena 

enquanto categoria especifica e que merece o atendi-
mento as normas e procedimentos jurídicos próprios.

– Garantia a Atribuição dos Estados à respon-
sabilidade pela oferta da Educação Escolar Indígena 
no Parque Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/Leste.

– Garantia a participação/ampliação de represen-
tantes indígenas no planejamento/acompanhamento 
das ações da EEI.

– Garantia a Formação dos Docentes Indígena 
em programas específicos níveis médio/superior.

– Garammtia a Criação/Implementação dos Ter-
ritórios Etnoeducacionais (2009), a partir do reconhe-
cimento da territorialidade dos povos indígena, da sua 
participação na definição das políticas e do compro-
misso dos órgãos responsáveis.

– Garantia a Criação de Programas de produção 
didático-pedagógico específicos como forma de valo-
rização de suas línguas, oralidade, conhecimentos e 
práticas socioculturais dos Povos Indígenas Parque 
Tumucumaque Lado Paru D’Oeste/Leste.

– Garantia Continuidade Curso de Formação (1º 
– 4º) dos professores indígenas (TI) Parque do Tumu-
cumaque -– Lado Oeste/Lado Leste.

– Garantia Construção e Entrega das Escolas na 
(TI) Parque do Tumucumaque – Lado Oeste/Lado Leste.

– Abertura Contratação Funcionários para Escolas 
– Cargos Merendeira e Serviços Gerais – atualmente 
o serviço é prestado por voluntários.

– Disponibilizar Transporte Hora-voo – necessi-
dades materiais/recursos

– Garantia Período-Agenda-Calendário Escolar 
Específico Entrada/Saída Professores Área

– Garantia Contratação Professores – Falta nas 
Aldeias (Oeste) Maritëpu; Arawata; Oroientu; Orokofa; 
Castanhal; Aldeias (Leste) Yriwa; Kurupopano; Joroko-
man; Xitare; Kapuimene;

– Garantia Implantação Ensino Médio nas Esco-
las Indígenas Estaduais – Pôlos Bona; Missão; Kuxaré;

– Garantir Implantação Ensino fundamental com-
pleto Aldeias Pedra da Onça; Matawaré,

– Contratação Professores Não indígenas Aldeias 
Castanhal; Urunai, Pasisientu.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Alex Canziani, do 
PTB do Paraná.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Nesta semana, tivemos a presença do Ministro 
Aloizio Mercadante na Comissão de Educação, e ele 
abordou uma série de assuntos importantes da edu-
cação brasileira e o programa que a Presidente Dilma 
lançou, há poucos dias, o Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa.

Infelizmente, no Brasil, hoje, temos um percentu-
al significativo de crianças que chegam aos 8 anos de 
idade sem saber ler, sem saber escrever, sem saber 
fazer as mais básicas operações matemáticas.

É por isso que o Governo lança esse grande pro-
grama, esse grande investimento. Sem dúvida alguma, 
nós vamos atacar de frente um problema que é crucial 
no nosso País, a falta da alfabetização nos primeiros 
anos das nossas crianças.

Temos que fazer com que os melhores profes-
sores, os mais capacitados, propiciem a esses alunos 
o início de sua alfabetização, porque isso será funda-
mental para a vida das crianças e dos jovens.

Por isso, parabenizo o Governo Federal por esse 
programa da maior relevância.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu queria parabenizar o Go-
vernador Ricardo Coutinho, porque efetivamente está 
atento ao problema da água na nossa Paraíba. Houve 
diversos projetos, foram liberados recursos. E o pro-
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grama lançado ontem pela Presidente Dilma Rousseff 
beneficia perímetros de São Gonçalo, Sumé e vertentes 
litorâneas. Ou seja, no Mais Irrigação foram incluídos 
os perímetros de São Gonçalo, em Sousa, com 2.404 
hectares; de Sumé, com 275 hectares, e os projetos e 
estudos das vertentes litorâneas com mais 3 mil hec-
tares. Parabenizo o Governador.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que autorize o registro, nos Anais da Casa, do editorial 
do jornalista Mino Carta O “mensalão” tucano, sobre 
a longa encenação, em vários atos e muitas perso-
nagens, sem excluir, naturalmente, Marcos Valério e 
Daniel Dantas.

Também gostaria de registrar o falecimento do 
advogado Vanderley Caixe. Depois farei um pronun-
ciamento mais profundo a esse respeito. Desejo apre-
sentar à família nossas condolências. 

Vanderley Caixe foi um advogado que trabalhou 
na Paraíba em luta pela reforma agrária e pelos direi-
tos humanos. Queremos nos associar àqueles que 
hoje perdem o companheiro Vanderley Caixe, que 
contribuiu muito com os direitos humanos no nosso 
Estado, a Paraíba.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

O “mensalão” tucano
A mídia nativa entende que o processo do “men-

salão” petista provou finalmente que a Justiça brasilei-
ra tarda, mas não falha. Tarda, sim, e a tal ponto que 
conseguiu antecipar o julgamento de José Dirceu e 
companhia a um escândalo bem anterior e de comple-
xidade e gravidade bastante maiores. Falemos então 
daquilo que poderíamos definir genericamente como 
“mensalão” tucano. Trata-se de um compromisso de 
CartaCapital insistir para que, se for verdadeira a inau-
guração de um tempo novo e justo, também o pássaro 
incapaz de voar compareça ao banco dos réus.

A privataria. Não adianta denunciar os graúdos: 
a mídia nativa cuida de acobertá-los

Réu mais esperto, matreiro, duradouro. A tigrada 
atuou impune por uma temporada apinhada de oportu-
nidades excelentes. Quem quiser puxar pela memória 
em uma sociedade deliberadamente desmemoriada, 
pode desatar o entrecho a partir do propósito exposto 
por Serjão Motta de assegurar o poder ao tucanato 
por 20 anos. Pelo menos. Cabem com folga no en-
redo desde a compra dos votos para a reeleição de 
Fernando Henrique Cardoso, até a fase das grandes 
privatizações na segunda metade da década de 90, 
bem como a fraude do Banestado, desenrolada entre 
1996 e 2002.

Um best-seller intitulado A Privataria Tucana ex-
põe em detalhes, e com provas irrefutáveis, o pro-
cesso criminoso da desestatização da telefonia e da 
energia elétrica. Letra morta o livro, publicado em 
2011, e sem resultado a denúncia, feita muito antes, 
por CartaCapital, edição de 25 de novembro de 1998. 
Tivemos acesso então a grampos executados no BN-
DES, e logo nas capas estampávamos as frases de 
alguns envolvidos no episódio. Um exemplo apenas. 
Dizia Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do 
banco, para André Lara Rezende: “Temos de fazer os 
italianos na marra, que estão com o Opportunity. Fala 
pro Pio (Borges) que vamos fechar daquele jeito que 
só nós sabemos fazer”.

Afirmavam os protagonistas do episódio que, 
caso fosse preciso para alcançar o resultado desejado, 
valeria usar “a bomba atômica”, ou seja, FHC, trans-
formado em arma letal. Veja e Época foram o antído-
to à nossa capa, divulgaram uma versão, editada no 
Planalto e bondosamente fornecida pelo ministro José 
Serra e pelo secretário da Presidência Eduardo Jorge. 
O arco-da-velha ficou rubro de vergonha, aposentadas 
as demais cores das quais costuma se servir.

Ah, o Opportunity de Daniel Dantas, sempre ele, 
onipresente, generoso na disposição de financiar a to-
dos, sem contar a de enganar os tais italianos. Como 
não observar o perene envolvimento desse monumen-
tal vilão tão premiado por inúmeros privilégios? Várias 
perguntas temperam o guisado. Por que nunca foi aber-
to pelo mesmo Supremo que agora louvamos o disco 
rígido do Opportunity sequestrado pela PF por ocasião 
da Operação Chacal? Por que adernou miseravelmen-
te a Operação Satiagraha? E por que Romeu Tuma Jr. 
saiu da Secretaria do Ministério da Justiça na gestão 
de Tarso Genro? Tuma saberia demais? Nunca esque-
cerei uma frase que ouvi de Paulo Lacerda, quando 
diretor da PF, fim de 2005: “Se abrirem o disco rígido 
do Opportunity, a República acaba”. Qual República? 
A do Brasil, da nação brasileira? Ou de uma minoria 
dita impropriamente elite?

Daniel Dantas é poliédrico, polivalente, universal. 
E eis que está por trás de Marcos Valério, personagem 
central de dois “mensalões”. Nesta edição, Leandro 
Fortes tece a reportagem de capa em torno de Valério, 
figura que nem Hollywood conseguiria excogitar para 
um policial noir. Sua característica principal é a de se 
prestar a qualquer jogo desde que garanta retorno 
condizente. Vocação de sicário qualificado, servo de 
amos eventualmente díspares, Arlequim feroz pronto 
à pirueta mais sinistra. Não se surpreendam os leito-
res se a mídia nativa ainda lhe proporcionar um papel 
a favor da intriga falaciosa, da armação funesta, para 
o mal do País.
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Pois é, hora do dilema. Ou há uma mudança 
positiva em andamento ou tudo não passa de pala-
vras, palavras, palavras. Ao vento. É hora da Justiça? 
Prove-se, de direito e de fato. E me permito perguntar, 
in extremis: como vai acabar a CPI do Cachoeira? E 
qual será o destino de quem se mancomunou com o 
contraventor a fim de executar tarefas pretensamente 
jornalísticas, como a Veja e seu diretor da sucursal de 
Brasília, Policarpo Jr., uma revista e um profissional 
que desonram o jornalismo.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, quero registrar que hoje, dia 14 de no-
vembro, é um dia importantíssimo, o Dia Nacional da 
Alfabetização. E coincide com o lançamento do pacto 
que a nossa Presidente, consciente da importância da 
educação, assinou. O mais importante é a educação, 
sobretudo das nossas crianças, porque educar não 
é um ato qualquer, mas um gesto de amor, principal-
mente quando tu lidas com os pequenos, preparando 
o futuro deste País. Ensinar – amar – é preparar uma 
fortaleza para que essas crianças possam futuramente 
saber escolher os seus caminhos e saber se prepa-
rar para se fortalecer, ter opinião e ser cidadãos que 
pensem e que ajam.

Por isso, quero parabenizar a Presidente Dilma 
Rousseff e também os educadores, porque educar 
uma criança, amar uma criança, ensinar as primeiras 
letras e ensinar a pensar é algo extraordinário. Só se-
res extraordinários são capazes de fazer isso. 

Meus parabéns por essa data tão importante!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 14 de no-
vembro, Dia Nacional da Alfabetização, é um dia mui-
to importante e que deve ser lembrado todos os dias. 
Hoje aproveitamos para lembrar a luta pela educação 
de qualidade no Brasil. O Governo Federal vai investir 
mais R$600 milhões no Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa, lançado na semana passada 
pela Presidenta Duma Rousseff.

Com o reajuste, serão aplicados no programa 
R$3,3 bilhões em 2 anos, afirmou o Ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante, em audiência na Comis-
são de Educação da Câmara dos Deputados. A meta 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
é assegurar que todas as crianças estejam alfabeti-
zadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do 
ensino fundamental.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa envolve um conjunto integrado de programas, 
materiais e formação de professores. O compromisso 

é assumido pelos Governos Federal, do Distrito Fede-
ral, dos Estados e dos Municípios. Todas as escolas 
de educação básica podem ser contempladas pelas 
ações do Pacto, o que inclui as escolas do campo.

Educar é uma arte de amor, da mais profunda 
dignidade humana. Então, é preciso valorizar a alfabe-
tização, que é a base para que as crianças, futuro da 
nação, tenham uma educação de qualidade. Diante das 
minhas experiências como pessoa pública, vejo que a 
pobreza se torna maior diante da “falta da educação”. 
A educação deve chegar para todos, sem exceção. 
Precisamos elevar o conhecimento.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamenta-
res, falo do XXI Congresso Brasileiro de Magistrados, 
com o tema O Magistrado no Século XXI: Agente de 
Transformação Social.

O congresso contará com a presença do jurista 
e Vice-Presidente da República, o amigo Michel Te-
mer. Presidentes e Ministros de Tribunais Superiores 
debaterão com magistrados o perfil do Poder Judici-
ário neste século XXI. Será oportunidade única de se 
conhecer as expectativas e o pensamento de homens 
que fizeram a história recente do Brasil e têm respon-
sabilidade com o futuro da Nação.

O evento será realizado entre os dias 21 e 23 de 
novembro, em Belém, no Pará, e será uma troca de 
experiências profissionais e pessoais.

Os congressos da AMB são momentos de gran-
de importância e magnitude. Discute-se o passado e 
avalia-se o futuro para a magistratura brasileira. A AMB 
tem esse papel catalisador e propulsor para movimentar 
e impulsionar a magistratura para o século XXI, como 
revelado no tema do congresso.

Neste contexto, a formação de juízes exerce um 
papel fundamental, pois somente com magistrados bem 
formados, bem preparados e bem treinados é que nós 
vamos ter uma jurisdição reconhecida pela sociedade.

O Congresso da AMB promoverá a capacitação 
de juízes para novos desafios que possam advir com 
as modernidades na vida da população. A sociedade, 
sem dúvida, será a maior beneficiada com esse cres-
cimento intelectual do juiz para enfrentar esses tem-
pos modernos.

O Brasil precisa manter íntegros os princípios que 
norteiam a prestação jurisdicional. O Judiciário não deve 
ser provocado a dizer o óbvio, sobretudo quando o ób-
vio significar ver cumpridos os ditames constitucionais 
ou legais irresponsavelmente omitidos pelo Estado.

Essa inversão de valores dá margem ao excesso 
de judicialização que impede ou retarda a prestação 
jurisdicional sobre temas nos quais tal intervenção seja 
própria e necessária.
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Vale lembrar que estive na última sexta-feira 
participando do encontro promovido pela Associação 
dos Magistrados Catarinenses e que acho necessário 
levarmos ao conhecimento dos nobres colegas e da 
população em geral pela importância do evento.

Gostaria, Sr. Presidente, que se desse ampla 
divulgação a este pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, hoje, dia 
14 de novembro, é um dia importante para o nosso 
Estado, o Tocantins. 

Em 14 de novembro de 1958, através da Lei Esta-
dual nº 2.125, quando ainda éramos Estado de Goiás, 
foi emancipada e estabelecida como Município a cidade 
de Araguaína, cidade em que moro, que represento e 
da qual tenho o orgulho de ser filho adotivo, através 
do Título de Cidadão Araguainense, concedido a mim 
pela Câmara Municipal daquela cidade. Lá fui Verea-
dor, Prefeito, Deputado Estadual por dois mandatos e 
hoje represento nesta Casa, como Deputado Federal, 
o povo araguainense.

Araguaína comemora 54 anos. É a maior cidade 
do Estado do Tocantins, com uma população de 170 
mil habitantes, conhecida como a capital econômica 
do Estado, a capital do boi gordo e, hoje, também, a 
capital universitária. 

Araguaína tem contribuído enormemente com o 
Tocantins, desde sua criação, instalação e consolidação. 

Nessa mesma lei estadual, Sr. Presidente, fo-
ram criados também os Municípios de Gurupi, Dueré, 
Araguaçu, Xambioá, Ponte Alta do Bom Jesus, Pon-
te Alta do Tocantins, Nazaré, Novo Acordo, Almas e 
Brejinho de Nazaré. Portanto, são várias cidades do 
Tocantins que comemoram hoje o aniversário de sua 
emancipação política. 

E eu registro nesta Casa os meus reconhecimen-
tos pelo desenvolvimento e pela contribuição dessas 
cidades e, em especial, da cidade de Araguaína. E que-
ro dizer que o Tocantins se orgulha de ter uma cidade 
como Araguaína, que tem contribuído enormemente 
também para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero dar como lido discurso que faço sobre 
a Medida Provisória 579, relativa ao setor da energia, 
porque é muito importante que este Plenário tome co-
nhecimento de que essa MP vai afetar a nossa querida 
CHESF, que promoveu o desenvolvimento do Nordeste.

É muito importante que este Plenário discuta 
essa medida provisória, para os Estados não serem 

penalizados e, principalmente, para que a CHESF não 
seja afetada. 

É lógico que a sociedade vai ganhar muito com 
a diminuição da tarifa de energia, mas é importante 
também que os Estados não saiam penalizados e que 
o Governo Federal diminua os seus impostos, faça a 
desoneração do PIS/COFINS – isto é muito importante. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. 
desse como lido o meu discurso na íntegra. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
venho à tribuna alertar a todos, com a máxima urgên-
cia, para os efeitos nefastos que a Medida Provisória 
579/2012 trará para os Estados e para as companhias 
hidrelétricas em todo o País. Segundo dados do Fórum 
Nacional de Secretários de Estado, o prejuízo com as 
mudanças do marco regulatório do setor elétrico pre-
vistas na MP será de R$5,5 bilhões, em decorrência 
da queda na arrecadação do ICMS. 

O mais grave, nobres pares, e que nos deixa 
muito preocupados em relação ao pacto federativo 
brasileiro e ao Estado de Direito é que essa medida 
que impacta diretamente as finanças dos Estados foi 
elaborada pelos Ministérios da Fazenda e de Minas e 
Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, 
sem a participação das empresas envolvidas, e muda 
as regras já estabelecidas, obrigando as empresas a 
aceitarem o que será imposto na MP.

Caros colegas, diminuir as tarifas de energia elé-
trica para o consumidor é uma meta positiva do Go-
verno e um benefício a ser perseguido por cada um 
de nós incessantemente. Diminuir a tarifa de energia 
elétrica para o comércio e para a indústria é positivo 
para o País, aquece a economia e beneficia aqueles 
que produzem e criam empregos. E isso pode até au-
mentar o consumo da energia elétrica e gerar mais 
arrecadação de ICMS para os Estados, uma previsão 
a ser ou não confirmada.

O que não pode acontecer é o Governo Fede-
ral, o primo rico no pacto federativo, aquele que mais 
arrecada em impostos, querer fazer as mudanças ne-
cessárias para a redução da tarifa de energia elétrica, 
causando queda de arrecadação apenas nos Estados 
e desconsiderando as necessidades de cada gerado-
ra de energia elétrica, sem levar em consideração os 
prejuízos que serão causados com essas mudanças.

O Vice-Governador do Rio de Janeiro, o nosso 
caro amigo Luiz Fernando Pezão, manifestou-se em 
relação ao prejuízo do Estado, calculado em R$ 500 
milhões, afirmando que os Governadores já estão 
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fazendo um esforço enorme para cumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e que “essa perda seria uma 
verdadeira tragédia”.

Por que o Governo Federal não propõe a desone-
ração dos impostos federais sobre a energia elétrica? 
Por que o Governo Federal não divide o prejuízo com 
os Estados? Onde está o equilíbrio do pacto federa-
tivo? Como pode o Governo Federal usar no texto da 
MP termos como “aceitação expressa das condições” 
e “submissão aos padrões”, sem nem ao menos ou-
vir as ponderações dos Estados e das hidrelétricas? 

Não, senhoras e senhores, não somos contra a 
diminuição do preço das tarifas para os consumidores, 
somos a favor. Não somos contra a melhoria do servi-
ço de fornecimento de energia elétrica, somos a favor. 
Somos contra medidas unilaterais que prejudiquem a 
arrecadação dos Estados e coloquem em risco a ges-
tão das hidrelétricas. Somos contra o Governo Federal 
cortar a arrecadação dos Estados e não cortar a própria 
carne, assim demonstrando que é capaz de dividir os 
prejuízos com os Estados trazendo benefícios a todos. 

Caros pares, sou originário de Paulo Afonso, Es-
tado da Bahia, sede da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco. Posso dizer, sem exagero, que a CHESF 
promoveu a redenção do Nordeste, fornecendo ener-
gia para oito Estados e com parte de suas usinas já 
amortizadas. 

Por isso, não poderia deixar de me manifestar 
sobre uma medida provisória cujos efeitos vão muito 
além dos benefícios da redução da tarifa de energia 
elétrica para o consumidor: eles serão destrutivos para 
os Estados e para as hidrelétricas – e isso deve ser 
considerado e analisado. 

Gostaria de salientar ainda outros pontos preju-
diciais à CHESF a serem considerados: 

1. Os autores da medida provisória não levaram 
em conta os contratos da CHESF com os consumidores 
industriais, uma vez que toda a energia da CHESF pas-
sará para o regime de cotas, o que implica vender 900 
megawatts de energia a R$30,00 o megawatt e comprar 
no mercado para honrar esses contratos a R$95,00 o 
megawatt/hora. Essa operação acarretará um prejuízo 
de R$2,5 bilhões no período de 2013 a 2015; 

2. As tarifas serão calculadas pela ANEEL, con-
siderando uma empresa hipotética de referência, sem 
levar em conta as especificidades de cada usina, as 
necessidades reais de melhoramentos, a manutenção 
e as melhorias, ou seja, a tarifa definida poderá ser 
insuficiente, restando a cada empresa solicitar auto-
rização para realizar cada investimento a ser feito. 
Dessa forma poderá ser comprometida a operação e 
manutenção dessas instalações; 

3. Será necessário um corte drástico nas despe-
sas da CHESF, com redução de despesas dos custos 
operacionais, com ênfase no quadro de pessoal e in-
fraestrutura, com reflexo direto na qualidade de aten-
dimento à Região Nordeste. A expectativa é de uma 
redução de 2,5 mil postos de trabalho para atender à 
receita prevista no valor da tarifa no regime de cotas; 

4. Houve claramente uma quebra de contrato, 
uma vez que essa regra não estava prevista no início, 
quando foram celebrados os contratos de concessão. 
Essa insegurança jurídica afugenta os investidores, 
com reflexo negativo para a participação da iniciativa 
privada, fundamental para ampliar o esforço da expan-
são do Setor Elétrico; 

5. O reflexo imediato dessa medida provisória foi 
a queda dos valores de mercado das empresas hidre-
létricas na bolsa de valores, uma vez que o mercado 
percebeu a perda de receita que elas terão a partir 
de 2013.

Por tudo isso, estamos propondo a elaboração 
de um projeto de lei que considere o retorno dos ativos 
para a União e, em seguida, à realização de um leilão 
com todos os agentes, estabelecendo um teto de pre-
ço, em que todos os agentes tenham oportunidade de 
analisar detalhadamente a regra do jogo e definir uma 
tarifa que atenda à modicidade tarifária, mas assegure 
principalmente que as empresas tenham capacidade 
de sobrevivência, com operação e manutenção de 
qualidade e com capacidade de expandir. 

Assim, teremos o efeito esperado: a diminuição 
das tarifas de energia elétrica para o consumidor e 
a melhoria da qualidade dos serviços, mas sem os 
efeitos prejudiciais aos Estados e às companhias de 
energia elétrica. 

Discutir democraticamente é importante para que 
se chegue a um texto bom para o País e também para 
o setor elétrico. É preciso ouvir, tirar dúvidas, esclare-
cer todos os pontos, para se chegar ao melhor texto 
para essa medida provisória, que, repito, é de extrema 
relevância para todo o País. 

Aproveito ainda para informar, Sr. Presidente, que, 
juntamente com a nobre Deputada Janete Rocha Pietá 
e com o apoio de mais de 180 Parlamentares, demos 
entrada ontem à proposta que inclui a energia elétrica 
no art. 6º da Constituição, como um dos direitos so-
ciais. Assim, a proposta de emenda à Constituição nº 
218, de 2012, garante como direito social do cidadão 
o acesso à energia elétrica. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer três registros aqui importantes. 
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O primeiro é sobre um artigo que o Deputado 
Emiliano José escreveu, defendendo o PT, defenden-
do o nosso companheiro Nelson Pellegrino, na disputa 
eleitoral em Salvador. 

Outro registro que quero fazer é sobre dados do 
IBGE que mostram que 75%, dos 36 milhões de brasi-
leiros que foram incluídos na classe média, são negros. 
Isso significa que as políticas que foram estabelecidas 
pelo Presidente Lula e também pela Presidente Dilma 
estão dando resultados, fazendo com que a população 
negra possa ser incluída no novo desenvolvimento do 
nosso País. Então esse é um dado importante que 
quero registrar. 

O terceiro registro que quero fazer nesta Casa é 
sobre matérias que saíram recentemente sobre número 
de assentamentos. Deputado Marcon, hoje, no Brasil, 
comparando-se com o ano passado, eles se reduziram 
em 24%. Ou seja, no ano passado os assentamentos 
de reforma agrária já foram muito tímidos; e este ano 
reduziram-se em 24%. Ou seja, a previsão de assen-
tamento de famílias novas no Brasil será em torno de 5 
mil famílias, este ano. Então, é preciso que o Governo 
Federal, juntamente com o INCRA, juntamente como 
Ministro Pepe, possa fazer um esforço, apresentar um 
projeto emergencial para assentar as famílias que es-
tão acampadas em todo o Brasil.

Isso é o que eu espero, Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, 
faço questão de registrar aqui na tribuna da Câmara o 
excelente artigo publicado pelo amigo, jornalista, es-
critor e colega, Deputado Emiliano José, em resposta 
ao artigo do intelectual e escritor Antonio Risério, inti-
tulado Esquecendo Eleições.

Risério foge ao seu estilo cortês, educado e ele-
gante, e passa a agredir o companheiro Nelson Pele-
grino, comparando-o ao projeto atrasado e conservador 
vitorioso em Salvador.

Emiliano repõe os fatos e resgata a história. Nel-
son Pelegrino segue em frente ao lado das causas 
sociais, enquanto Risério perde o bonde do futuro de 
pão e rosas.

Parabéns, Emiliano! Adiante Nelson! A luta não 
para!

Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse 
registrado pela A Voz do Brasil e demais meios da Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infeliz-

mente, venho a esta tribuna para trazer não uma boa 
notícia, mas sim uma preocupante realidade que afeta 
o campo brasileiro. Reiteradas vezes nós, do Núcleo 

Agrário do PT aqui na Câmara, alertamos ao Gover-
no e à sociedade brasileira acerca da paralisação da 
reforma agrária no Brasil, com a diminuição, cada vez 
mais visível, da obtenção de terras para novos assen-
tamentos. Eis que essa semana, o portal Terra publi-
cou mais uma matéria que confirma isso: até outubro 
deste ano, o número de assentados caiu em 24% em 
relação ao ano passado; ou seja, o INCRA assentou 
um pouco mais de 4 mil famílias. 

Mesmo com a troca de presidente do INCRA e 
até mesmo com a greve de servidores, esse resultado 
não pode ser creditado a esses motivos. O que vemos 
é a falta de priorização para políticas de obtenção de 
terras no Brasil, o que atinge o coração da reforma 
agrária, que é a desconcentração fundiária. E não é 
de hoje que esse processo acontece: segundo a apu-
ração do Terra, em 2008 o INCRA assentou 62.683 
famílias, recuando para 51 mil, em 2009, e 37.352, 
em 2010. Em 2011, o resultado foi de 21.933 famílias 
acomodadas em fazendas que passaram por desapro-
priação – o pior resultado desde 1994. Em 2012, até 
agora, só foram assentadas 4 mil famílias. 

Ou seja, ou fazemos uma grande força tarefa 
para este fim de ano, ou, mais uma vez, amargurare-
mos um pior índice de reforma agrária, o que significa 
o fortalecimento do latifúndio, o que há de mais atra-
sado no nosso País.

E quando falo de força-tarefa, isso significa que 
precisamos também olhar para o Poder Judiciário, 
cada vez mais insensível às questões agrárias do Bra-
sil. Neste sentido, surpreendeu-me o julgamento da 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
que disse ser procedente um pedido de intervenção 
federal no Estado do Paraná. Pedido este apresentado 
por particulares (e não pelo Estado) para que forças 
federais cumpram pedidos de reintegração de posse 
de áreas ocupadas no Paraná. O Estado do Paraná 
afirmou nos autos que sua omissão se deve à recusa 
em “desalojar as famílias instaladas na fazenda sem 
que, antes, haja um plano de realocação”. Diz que 
estuda a possibilidade de solução pacífica da contro-
vérsia, mediante a desapropriação da área, mas não 
parece ser isso o desejo do STJ. 

A Ministra Nancy Andrighi alertou que a atua-
ção do Estado nas reintegrações estaria provocando 
conflitos. Mas me parece que a Ministra não conhece 
a realidade da concentração de terras no Brasil nem 
muito menos o histórico paranaense de latifundiários 
organizados para exterminar os pobres do campo. Ali, 
Sra. Ministra, já morreram Sétimo Garibaldi e Keno, dois 
sem-terra que lutavam por terra para trabalhar, que lu-
tavam para produzir alimentos saudáveis. No caso de 
Sétimo, vale lembrar que o Brasil foi condenado pelo 
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Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA 
por graves violações dos direitos humanos. 

Como se não bastasse, no meu Estado da Bahia 
a Polícia Militar, juntamente com o Comando de Ações 
Especiais do Sudoeste Gerais (CAESG), prendeu cinco 
sem-terra durante a ação de reintegração de posse na 
Fazenda Jaguaré, localizada no Município de Ipiaú, no 
baixo– sul baiano, no último dia 8 de novembro. Sem 
exibir mandato de prisão, os policiais resolveram pren-
der os agricultores durante uma reintegração de posse 
executada antes mesmo da data marcada. 

Vale lembrar que os trabalhadores já tinham pro-
dução coletiva de hortaliças e extrativismo a garantir 
a renda das 65 famílias ali acampadas. O INCRA já 
realizou a vistoria da área, caracterizando-a como 
improdutiva. 

Esses processos que envolvem o Poder Judiciário 
demonstram a criminalização vigente das lutas sociais, 
e isso é inadmissível, principalmente no nosso Governo, 
do PT, que tem a história de defender a reforma agrá-
ria e de aliança com os movimentos do campo para a 
construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

A atuação dos Parlamentares do PT e dos com-
prometidos com a reforma agrária será intensificada. 
Não aceitaremos que esse quadro de paralisia da re-
forma agrária seja a marca deste período e do próprio 
Governo Dilma. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-
to seja divulgado em A Voz do Brasil e nos demais 
meios da Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos 

anos uma das principais lutas dos brasileiros têm sido 
a dos direitos iguais para todos os cidadãos. E, nessa 
busca pela igualdade desses direitos sociais, assegura-
dos pela Constituição, que pressupõe a eliminação de 
qualquer preconceito ou discriminação, está a situação 
socioeconômica das famílias, com melhor distribuição 
de renda e oportunidades de trabalho. Da parte do Po-
der Público, muito vem se fazendo nesses últimos anos, 
com a intensificação das políticas sociais de inclusão, 
iniciadas pelo ex-Presidente Lula e continuadas pela 
Presidenta Dilma Rousseff, como as políticas de cotas 
que permitem o acesso às universidades públicas e o 
aumento dos rendimentos oferecidos pelo Programa 
Bolsa Família, além de uma série de medidas de ca-
ráter econômico que têm permitido uma melhoria do 
padrão de vida de milhões de brasileiros.

E os resultados de todas essas políticas podem 
ser constatados na pesquisa recente feita pela Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-
blica, que com base nos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostragem Domiciliar do IBGE, constatou que dos 

36 milhões de brasileiros que ingressaram na classe 
média durante os últimos 10 anos, 75% eram negros.

Com isso, a participação dos negros na classe 
média subiu de 38% em 2002 para 51% neste ano. Isso 
mostra que o Governo está no caminho certo quando 
busca, cada vez mais, aprofundar as políticas de inclu-
são social, oferecendo oportunidades a segmentos da 
sociedade que antes eram marginalizados, porque não 
contemplados nas políticas públicas, nesse processo 
de desenvolvimento econômico e social.

Num país em que pelo menos os negros são 
50% da população brasileira, seria no mínimo justo 
que eles também sejam 50% da classe média. E por 
que se deu essa mudança de perfil da classe média? 
Porque se priorizou o social, oportunizou-se o acesso 
de segmentos da população, notadamente o negro 
e o pobre, ao mercado de trabalho, aos estudos, às 
universidades, com políticas de inclusão e de redistri-
buição de renda.

Se hoje essa nova classe média responde por 
mais de 52% da população brasileira, é porque ações 
como a ampliação de programas como Bolsa Família, 
a inclusão social nas universidades públicas, a gera-
ção de emprego através de medidas de socialização 
da economia têm dado resultado. E tudo isso graças 
a uma visão social de governo.

Por isso, quando vejo resultados de pesquisas 
como essa, só tenho que parabenizar o ex-Presidente 
Lula por ter tido a coragem de ousar, modificando os 
parâmetros dos programas governamentais, elegendo 
o desenvolvimento social como meta parda se alcan-
çar um desenvolvimento pleno do País, e também a 
Presidenta Dilma, por ampliar esses parâmetros com 
novos programas sociais e com uma política cada vez 
mais inclusiva.

Os resultados dessa sementeira, que começou 
nos últimos 10 anos, começam a ser colhidos para o 
bem do nosso País e de seu povo.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-
to seja divulgado em A Voz do Brasil e nos demais 
meios da Casa.

Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de fazer um lembrete às 
cooperativas que ainda não apresentaram projetos 
para captar recursos destinados à capacitação dos 
associados: encerram-se na próxima sexta-feira as 
inscrições no site do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento. 

Ao todo, o Ministério disponibiliza R$2,4 milhões 
para financiar oito projetos, que podem ser de qualquer 
região do País. Os recursos poderão ser utilizados na 
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capacitação do corpo técnico das cooperativas, de 
seus dirigentes e gestores, de jovens e mulheres, além 
do quadro funcional de pequenas associações rurais 
e cooperativas de produção agropecuária usuárias 
do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

O valor máximo a ser disponibilizado para cada 
projeto é de R$200 mil, exceto para propostas de es-
trutura do cooperativismo, cujo teto é de R$800 mil. 
A seleção dos projetos será feita por uma comissão 
técnica constituída por servidores públicos com qualifi-
cação em cooperativismo, e a divulgação está prevista 
para o dia 6 de dezembro. 

A intenção do Governo é repassar os recursos 
para que os projetos comecem a ser executados ainda 
este ano. O período que cada um terá para a imple-
mentação das ações dependerá da abrangência do 
projeto, podendo chegar até a 1 ano. 

Para Caio Rocha, Secretário de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativismo do MAPA, a ação visa 
ao fortalecimento das cooperativas de produção agro-
pecuária e ao aprimoramento no processo de gestão 
produtiva, comercial e cooperativista. A iniciativa tam-
bém pretende valorizar as redes de cooperativas e as 
políticas do desenvolvimento da gestão do cooperati-
vismo, representando importante incentivo ao desen-
volvimento da atividade agrícola no País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dar como lido discurso a respeito de um tema 
extremamente importante e que tem pautado a mídia 
deste País: a entrada de médicos estrangeiros, par-
ticularmente formados em Cuba, em nosso território, 
visto que o Governo pretende fazer um curso de bol-
sista para esses médicos. 

Eu não tenho absolutamente nada contra a entra-
da de médicos estrangeiros no Brasil – e não importa 
de onde eles venham –, mas julgo extremamente im-
portante que qualquer profissional que aqui dê entrada 
seja avaliado quanto à sua competência e, no caso da 
área de saúde, quanto à sua habilidade no trato com 
as pessoas e capacidade de diagnosticar e tratar.

Utilizando parâmetros como esses, e não parâ-
metros políticos, eu acho que nós estamos dando um 
passo extremamente importante em favor da saúde 
pública.

Obrigado, Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a impren-
sa noticiou no último domingo, dia 11 de novembro, 

que o Governo brasileiro vai financiar uma espécie 
de cursinho para que os médicos formados em Cuba 
possam atuar no País. Acredito que essa ação facili-
tará a entrada de médicos estrangeiros no mercado 
de trabalho em detrimento dos nossos profissionais, já 
tão sofridos com as condições de emprego e salários.

Há pouco tempo, houve uma polêmica que envol-
veu todos os segmentos da saúde em torno da reva-
lidação automática do diploma de médico formado no 
exterior. As entidades médicas chegaram ao consenso 
de que não pode ser feita a revalidação automática, 
e, sim, que deve ser realizado um exame eficaz para 
aferir o nível de comprometimento dos profissionais 
com a saúde dos pacientes.

Pensando nisso, apresentei o Projeto de Lei nº 
4.836/2012, que cria novos critérios de avaliação dos 
alunos de Medicina e implementa o sistema de ava-
liações seriadas. As provas devem ser realizadas aos 
2º, 4º e 6º anos.

Esse projeto, além de formular testes específicos 
para cada ano de estudo, também reduz vagas em 
universidades cujos alunos não conseguirem manter 
as notas exigidas por duas avaliações consecutivas. 
Entendo que, assim, a universidade vai se preocupar 
mais com a qualidade da formação dos alunos, tanto 
na prática médica quanto em relação à ética.

Atualmente, para obter autorização de exercício 
profissional, médicos formados em outros países preci-
sam passar por um exame organizado nacionalmente, 
o Revalida, ou se submeter a provas feitas por algumas 
universidades federais que não aderiram ao exame 
nacional. O processo é obrigatório. No entanto, os re-
sultados obtidos pelos candidatos têm sido pífios. Este 
ano, dos 677 inscritos no Revalida, apenas 65 foram 
aprovados. Em 2010, quando a prova foi lançada, os 
resultados foram ainda mais baixos: dos 628 candidatos, 
apenas 2 tiveram permissão para trabalhar no Brasil.

A atitude do Governo Federal de oferecer gratuita-
mente reforço teórico para formados em outros países 
é injusta com os alunos das universidades brasileiras. 
Se não tivéssemos formandos em número suficiente 
nas escolas de Medicna do Brasil, talvez pudéssemos 
pensar em privilegiar os formados no exterior para virem 
compor o nosso quadro de profissionais. Mas é grande 
o número de estudantes que, todos os anos, terminam 
a faculdade, sem que recebam qualquer apoio oficial 
para melhorar sua qualificação.

Além do suporte técnico-teórico, é necessário 
garantir a eles salários e condições dignas de traba-
lho, como tenho proposto. De forma que até apresentei 
uma PEC que cria a carreira de Estado para médicos.

Nossos médicos, que pagam caro pelo curso e 
pelo material de trabalho, não estão tendo o mesmo 
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tratamento por parte do Governo Federal, que assinou, 
em setembro, durante uma visita do Ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, a Cuba, um acordo entre uni-
versidades estaduais e a Escola Latino-Americana de 
Medicina – ELAM, de Cuba. Esse acordo permite que, 
durante o período de aperfeiçoamento aqui no Brasil, 
profissionais trabalhem numa espécie de estágio. Os 
estrangeiros, além das aulas teóricas e práticas, de-
vem receber, no período de 10 meses do curso, uma 
ajuda de custo no valor de R$1.240,00.

São previstos gastos de R$2 milhões para bol-
sas, mais os recursos para o pagamento de salário aos 
professores. Ainda não se sabe, no entanto, quem vai 
pagar a conta. O Ministério da Saúde disse que o pro-
jeto tem todo o apoio do Ministro Padilha, mas não há 
previsão de oferta de recursos, nem de envolvimento 
da Pasta no projeto.

Na visita que fez a Cuba, o Ministro Padilha afir-
mou que a parceria poderia ampliar o número de mé-
dicos nas áreas onde há carência de profissionais, 
como os Municípios do interior e as regiões pobres das 
grandes cidades. Nós não precisamos de mais médi-
cos, mas, sim, de estímulos, de incentivos para que 
nossos médicos se desloquem para o interior e outras 
regiões carentes desses profissionais. Nesse sentido, 
vale repetir que não falta gente qualificada. Falta, sim, 
a definição da carreira de Estado para médicos, e com 
salários compatíveis.

O Conselho Federal de Medicina também não 
aprova a ideia de se montar uma estrutura pública, 
com salas e professores, para um pequeno grupo de 
formados fora do País, e afirma que o pagamento de 
“ajuda de custo é apenas tirar dinheiro de dentro de 
casa para dar o que não temos”.

Para concluir, quero dizer que é uma excrescência 
gastar dinheiro público com esse objetivo. Os médicos 
vindos de fora precisam estar bem formados e bem 
qualificados, se quiserem entrar no nosso mercado.

A Secretaria de Relações Internacionais do PT 
está organizando o processo pré-seletivo dos bolsistas 
que estudarão na Escola Latino-Americana de Medi-
cina (ELAM), em Cuba.

Os pré-requisitos definidos por Cuba (os dois 
primeiros) e pelo PT (os dois últimos) para participar 
da pré-seleção são:

– ter no máximo 25 anos no momento de iniciar 
o processo seletivo;

– ter concluído o ensino médio (ou equivalente), 
com obrigatoriedade das matérias de Biologia, Física 
e Química em todos os anos;

– ter estudado todo o período escolar em esco-
la pública;

– ter no mínimo 2 anos de filiação partidária e 
apresentar carta de recomendação de instância parti-
dária, ou seja, setorial, diretório ou comissão executiva 
de âmbito municipal, estadual ou nacional. 

A SRI esclarece que não se trata de recomenda-
ção de um membro da instância, mas, sim, de reco-
mendação aprovada em reunião da instância partidária.

Não podemos deixar que a Medicina seja ainda 
mais desvalorizada, bem como os nossos médicos. 
Precisamos criar a carreira de Estado para médicos, 
urgentemente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
dar como lido discurso que faço no dia de hoje, para-
benizando e apoiando os trabalhadores da Comuni-
dade Europeia. 

Hoje, vários países da Comunidade Europeia 
estão em greve geral contra o arrocho que afeta as 
classes média, pobre e miserável locais. A sugestão 
da Comunidade Europeia é cortar os salários dos tra-
balhadores e acabar com os programas sociais volta-
dos para as camadas pobres. Isso mostra que, quando 
há crise, quem paga a conta é sempre o trabalhador 
– e só o povo nas ruas pode mudar essa conjuntura.

Então, quero prestar minha solidariedade e dizer 
que o Brasil não é igual à Europa. Aqui, nós enfrenta-
mos a crise com políticas sérias, políticas iniciadas no 
Governo Lula e continuadas no Governo da Presidente 
Dilma. Daí a importância de termos políticas voltadas 
para essas camadas.

Na Espanha, todos os dias, em torno de 500 fa-
mílias são despejadas por causa dos alugueis. Todo 
mês, temos exemplo disso. Então, essas são políticas 
que têm de ser retomadas. 

Dessa forma, parabenizo os trabalhadores da 
Europa por esse dia de greve geral e lhes presto a 
minha solidariedade.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil e na mídia interna da Casa, para que todos 
saibam que há políticos no Brasil prestando solidarie-
dade aos trabalhadores da Europa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e servido-
res desta Casa, estamos diante de uma das maiores 
greves já registradas na história. Milhões de trabalha-
doras e trabalhadores pararam suas atividades hoje 
em seis países da Europa: Portugal, Espanha, Grécia, 
Itália, França e Bélgica. 
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A austeridade imposta pela União Europeia diante 
da crise capitalista tem jogado milhões de indivíduos 
da classe média à pobreza; pobres à miséria, e mi-
seráveis à desesperança total. Só na Espanha, por 
exemplo, 500 pessoas por dia são despejadas de sua 
casa por não terem como pagar o aluguel. 

A taxa de desemprego cresce dia após dia, e 
os Governos não apresentam nenhuma alternativa 
convincente. Pelo contrário, incentivam a demissão 
de funcionários para fortalecer os patrões, facilitando 
a burocracia para estes e diminuindo as multas resci-
sórias e impostos patronais. 

Por isso, os sindicatos marcaram para hoje o Dia 
Europeu de Ação e Solidariedade e, nos seis países 
mencionados, organizaram greves e protestos contra os 
cortes de gastos e os aumentos de impostos que têm 
provocado pobreza e aprofundado a crise econômica 
da região sul da Europa. Cerca de 25% da população 
está desempregada, o maior índice já registrado, e o 
desemprego entre os jovens é ainda maior, mesmo que 
estes estejam qualificados para o mercado.

Podemos afirmar que essa greve é mais uma ação 
da luta do povo, da luta de trabalhadoras e trabalha-
dores sufocados pelo capitalismo, pelas leis contra os 
trabalhadores e a favor dos patrões, a favor do capital 
internacional comandado pelo FMI, que extorque na-
ções inteiras em nome do poder.

Estamos felizes por ver o povo nas ruas, mani-
festando-se pelo direito à moradia, ao trabalho, à dig-
nidade. Esse é um importante sinal de que a classe 
trabalhadora está organizada e atenta a todos os mo-
vimentos e ações que causam prejuízo aos trabalha-
dores e, consequentemente, ao país como um todo.

Lembramos aqui que o nosso Partido dos Tra-
balhadores conseguiu tirar o Brasil da crise em que 
estava, sem precisar privatizar e/ou fazer mais arro-
chos nas leis trabalhistas, conforme queria o FMI, e 
hoje passamos de devedores a credores, resgatando 
milhões de pessoas da miséria absoluta e com as me-
nores taxas de desemprego já registradas no País. Ou 
seja, temos hoje um país governado por trabalhadores 
para os trabalhadores. 

Que a Europa siga nosso exemplo!
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, queria registrar um acon-
tecimento para mostrar a necessidade que esta Casa 
tem de aprovar, ao regulamentar o direito à liberdade 
de imprensa, a garantia do direito de resposta.

O jornal O Estado de S.Paulo, no último domingo, 
na sua primeira página, jogou em letras garrafais uma 
manchete que caluniava o PCdoB. Hoje, imaginem os 
senhores, colocou em 5 centímetros uma resposta: 
“Correção. Estão incorretos os títulos ‘Saques reforçam 

indícios de desvio pelo PCdoB’, editados na capa do 
jornal e na pág. A7...”

Quero mostrar que é um absurdo que o povo 
brasileiro não tenha direito à verdade! Isso nós temos 
que regulamentar na aprovação do projeto.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar um 
discurso como lido.

Ontem tivemos uma reunião na Casa Civil do 
Governo do Estado de Rondônia. Estavam reunidos 
representantes do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas, diretores da Trip e da Azul, para discutir sobre 
o incentivo que a Assembleia Legislativa de Rondônia 
deu às companhias que voarem no interior, em voos 
regionais.

Hoje temos voos regionais entre Vilhena, Cacoal e 
Ji-Paraná. Na hora de renovar o contrato, o Governo do 
Estado não o renovou, porque o Tribunal de Contas do 
Estado pediu para verificar como ele foi feito. Pediram 
apenas para verificar e não para cancelar o incentivo 
do ICMS. O que aconteceu? O Governador não reno-
vou o incentivo do ICMS. Com isso, hoje está perigo-
so ficarmos sem voos regionais no interior do Estado.

Os voos regionais são muito importantes para o 
desenvolvimento de Rondônia. Hoje muitas indústrias 
e fábricas estão se instalando no interior do Estado. 
Também há universidades, há o curso de Medicina em 
Cacoal. É muito importante que esses voos não parem.

Então, precisamos que o Governo tenha sensibi-
lidade para renovar esse compromisso. A Assembleia 
Legislativa, os 24 Deputados, já votaram e aprovaram o 
projeto de lei para conceder o incentivo do ICMS. Com 
isso, não podemos ficar sem os voos entre os nossos 
Municípios. A Trip e a Azul deixaram muito claro: se 
não renovarem o incentivo, vão paralisar vários voos 
no interior. Com isso, haverá um prejuízo muito gran-
de para Rondônia.

Gostaria que V.Exa. desse meu discurso como lido 
e o publicasse nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Ron-
dônia é um Estado ainda em franco desenvolvimento. 
Os meios de transporte, de carga ou de passageiros 
são fundamentais para a garantia do progresso seguro.

Além do Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, 
de Porto Velho, Rondônia tem mais três aeroportos 
importantes no interior do Estado, em Cacoal, Vilhe-
na e Ji-Paraná.
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A opção do transporte aéreo de passageiros, 
antes restrita apenas à classe A, já chegou à B e com 
a maior brevidade possível chegará à C. Basta acom-
panhar a evolução das nossas companhias aéreas 
nos últimos anos.

Estamos chegando ao final do ano e desde o iní-
cio deste mês de novembro o movimento nos aeropor-
tos de Rondônia aumentou de forma considerável. As 
duas empresas de aviação que operam no interior do 
Estado, a Trip e a Azul, têm dificuldades para atender 
à demanda, que é crescente, forte, contínua.

Em razão das dificuldades para se montar a in-
fraestrutura de um aeroporto, as empresas não con-
seguem operar com aeronaves de maior porte, apesar 
da demanda de passageiros. Os voos existentes no 
Estado, com conexões para os demais, são executa-
dos com aeronaves de médio porte.

Desde 2011 as companhias que operam no Es-
tado em quatro ou mais destinos têm o benefício da 
redução do ICMS de 25% para 3%. Isso incentivou 
a Trip e a Azul a investirem na aviação regional com 
voos diários.

Para nossa surpresa, o Governo do Estado, aten-
dendo a uma consulta do Tribunal de Contas do Estado, 
sobre a redução do ICMS para querosene de aviação, 
cortou o benefício. O assunto foi discutido esta sema-
na, em Porto Velho, com o Chefe da Casa Civil Marco 
Antônio de Faria, Deputados do interior, representan-
tes da Trip e da Azul, do Ministério Público, além de 
técnicos do Governo.

Há uma preocupação enorme da população do 
interior, que hoje é muito bem atendida pela aviação 
comercial de passageiros com a possibilidade de pa-
ralisação dos voos. O combustível representa cerca de 
40% do voo. Sem a redução do ICMS ficará inviável 
manter os voos diários.

A redução de ICMS no combustível de aviação 
ocorre em 12 Estados. O Amazonas concedeu o in-
centivo recentemente para consolidar os voos e ainda 
garantir o abastecimento das aeronaves no Estado, 
medida que compensa o benefício concedido no ICMS.

Esperamos que o Governo do Estado tenha bom 
senso e atenda nosso pedido de manter a redução do 
ICMS, que tem o apoio dos 24 Deputados Estaduais, 
que enviaram um abaixo-assinado demonstrando preo-
cupação com o problema, empresários, comerciantes, 
profissionais liberais.

A população do interior do Estado não pode ficar 
sem o transporte aéreo de passageiros, uma luta de 
muitos anos, que poderemos perder em razão da falta 
de habilidade dos nossos governantes.

Muito obrigado.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não me inscrevi para tratar desse assunto, mas 
queria apoiar a fala do Deputado Nilton Capixaba. No 
Amapá, vivemos a mesma situação, o mesmo drama 
na questão do transporte aéreo, com as passagens 
hoje sendo cobradas a preços altíssimos, escorchan-
tes. Não aguentamos mais.

No Senado já foi feita audiência pública. Pro-
vavelmente, teremos que fazer audiência pública na 
Câmara também para discutir essa questão de preços 
de passagens.

Atualmente, por exemplo, uma passagem Ma-
capá-Brasília, que normalmente se comprava por 700 
reais, está 1.200, 1.500, 1.800, 2 mil reais. É imprati-
cável, é impossível. Portanto, a Região Norte precisa 
de mais atenção. O Deputado Nilton tem razão.

Sr. Presidente, eu me inscrevi para falar sobre 
requerimento que aprovamos hoje na Comissão da 
Amazônia a respeito de uma audiência pública para 
tratar da questão do caos e do colapso no abasteci-
mento de combustível que tivemos no Amapá no mês 
de outubro. Ficamos mais de 10 dias com milhares 
de pessoas esperando combustível nas filas por mais 
de 24 horas.

O que quero comentar, além de fazer essa refe-
rência, é a resistência que determinados órgãos têm 
em comparecer a audiências públicas aqui na Casa, e 
eu não sei por quê. Esta é a Casa do povo. É a Casa 
da democracia, de um ambiente saudável. Aqui nunca 
causamos constrangimentos ou fizemos agressões a 
nenhum dos convidados. A PETROBRAS queria que 
eu tirasse o nome dela do requerimento. A BR Distri-
buidora, na quarta-feira que passou, articulou para que 
o requerimento não fosse votado.

Hoje nós votamos o requerimento. O que quero 
é que essas empresas mostrem o que têm de bom 
para o Amapá e para o Brasil. Não precisam mostrar 
o lado ruim. O lado ruim a gente mostra. Eles vêm aqui 
e mostram o lado bom.

A mesma coisa, Deputado Amauri, acontece na 
nossa Comissão do Trabalho. Os consórcios geradores 
de energia elétrica Belo Monte, Jirau e Santo Antônio 
se negaram a participar de audiência pública ontem 
na Comissão do Trabalho juntamente com a ELETRO-
BRAS. Reapresentei o requerimento e vou marcar uma 
nova data com o Presidente da Comissão. Se eles não 
comparecerem, vou convocar o Ministro de Minas e 
Energia. Por que os consórcios Belo Monte, Jirau e 
Santo Antônio se negam a comparecer a uma audi-
ência pública aqui? Eles não têm nada de bom para 
mostrar ao Brasil? Só têm coisa ruim? É isso que se 
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pensa, porque, se têm coisa boa, vêm aqui e mostram 
as coisas boas; assim a Eletrobras também.

Então, faço esse apelo ao Ministro de Minas e 
Energia para que articule também, apoie e ajude a 
fim de que essa audiência pública possa acontecer. 
Senão, não terei outro caminho, só o de apresentar o 
requerimento de convocação do Ministro.

Sou amigo do Ministro, não gostaria de fazer isso. 
Tenho um carinho muito especial pelo Ministro Edison 
Lobão, que, aliás, está ajudando no Amapá, nas ne-
gociações da companhia de eletricidade. Mas não dá 
mais para suportar isso.

Muito obrigado.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, 
inicialmente quero trazer a informação de que eu estive, 
pela manhã, em reunião com o Ministro da Agricultura, 
Mendes Ribeiro. Levamos a ele, mais uma vez, a nossa 
preocupação com o setor leiteiro do nosso País, com 
os produtores de leite, com as indústrias de laticínio, 
as cooperativas. 

Nós, que concluímos, na semana passada, a 
realização da Conferência Nacional do Leite, elabo-
ramos um documento que está na fase conclusiva, 
obviamente apenas de redação, porque o conteúdo 
foi aprovado na plenária. 

Fomos discutir com o Ministro também sobre a 
importância de colocarmos já no orçamento deste ano 
um valor específico – e o faremos sob a forma de uma 
emenda da Comissão de Agricultura, já que também 
estava conosco o Presidente da Comissão de Agri-
cultura, Deputado Raimundo Matos, que concordou 
com essa tese, para que o Ministério tenha também 
um recurso específico para a implementação de ações 
com vistas para fortalecer e colocar em prática uma 
política nacional em defesa do setor leiteiro. Claro que, 
muito mais do que orçamento, são necessárias tam-
bém atitudes de apoio ao setor, como, por exemplo, a 
regulação das importações de leite em pó, de queijo, 
até de soro – soro, que nós temos não só como resí-
duo da indústria de laticínio, mas que vira um problema 
ambiental grave, um problema que tem uma solução 
fantástica, que é desidratar o soro, fazer o soro em pó, 
que ele passa a ser um ingrediente para uma série de 
produtos alimentícios; aliás, um produto de altíssima 
qualidade! Às vezes, a pessoa que não conhece acha 
que o soro é um resíduo, é lixo. Não, soro é alimento 
– o soro proveniente da fabricação de queijos. Eu não 
poderia deixar de conhecer isso, não só por ser mi-
neiro, mas por ser também médico veterinário. É um 
alimento riquíssimo em proteína, em sais minerais, 
em vitaminas. Ele vira poluente no Brasil porque não 
damos o apoio necessário à indústria de laticínio. Ele 

polui nossos córregos, e isso não pode ocorrer. Pior 
ainda quando se importa esse produto em vez de se 
incentivar a indústria brasileira, o que prejudica toda 
a cadeia produtiva do leite. 

O Ministro nos recebeu muito bem. Apresenta-
remos essa emenda para que tenhamos recursos e, 
já no próximo ano, não fiquemos tentando carregar o 
piano sozinho, porque não é função do Legislativo exe-
cutar ou direcionar uma política nacional para um setor. 
Conclamamos o Governo a que faça isso. E o fazemos 
de forma muito republicana, suprapartidária. O Depu-
tado Amauri Teixeira, que está presente e representa 
o PT, sabe que a nossa Subcomissão foi constituída 
de maneira fantástica, pois conta com a presença do 
Deputado Bohn Gass, do PT, e do Relator Deputado 
Alceu Moreira, do PMDB.

Sr. Presidente, não posso deixar de aproveitar este 
minuto final que V.Exa. me concede, para, mais uma 
vez, falar do drama das Prefeituras. Às vezes, ouço em 
algum veículo de comunicação que Prefeitos foram lá 
com pires na mão. Às vezes, até ironizam, como se o 
Prefeito tivesse vindo pedir algo ou como se a dificul-
dade que ele vive no final de mais um mandato fosse 
mero fruto da sua incompetência.

Eu fui Prefeito e sei que, como os dedos nas mãos 
não são iguais, pode haver eventualmente, aqui ou ali, 
uma má administração. E o ambiente democrático tem 
um remédio muito bom: a eleição. Se o Prefeito não for 
bom, perde a eleição, embora essa regra, às vezes, não 
seja tão cristalina assim. Porque, às vezes, elege-se 
outro pior. Mas o certo é que a eleição é um remédio. 
Quando o Prefeito vem aqui é porque há alguma coisa 
imperfeita na organização do Estado. A maneira como 
está organizado o Estado brasileiro, do ponto de vis-
ta da nossa Federação, é perversa, e quem sofre é o 
cidadão. O Prefeito sofre temporariamente, durante o 
exercício do mandato, mas é o cidadão, que fica na fila 
do posto de saúde, que vive com esgoto a céu aberto, 
com falta de investimentos adequados na estrutura da 
educação, que mais sofre. 

É preciso rever isso. Não é justo que as Prefei-
turas continuem com a menor fatia do bolo tributário e 
com o maior volume de incumbências para atender à 
população. É preciso que nos debrucemos sobre isso 
para o bem do nosso País.

Minha solidariedade a todos os Prefeitos de todos 
os partidos, dos mais de 5 mil Municípios brasileiros. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eleuses Paiva, do 
PSD de São Paulo.

O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, ouvintes e telespectadores da Rádio Câ-
mara e da TV Câmara, esta Casa é testemunha da 
minha permanente preocupação com a saúde pública 
do nosso País.

Por conta dessa preocupação, tenho apresentado 
propostas, requerimentos e projetos, todos voltados a 
despertar a atenção do Executivo para as dificuldades 
que a saúde pública enfrenta em nosso País.

Entre todas as minhas intervenções neste tema, 
incluo agora o Projeto de Lei nº 4.638, de 2012, de mi-
nha autoria, que implanta critérios para avaliação das 
escolas e dos estudantes de Medicina.

A formação e a capacitação dos profissionais 
médicos passa pelo rigor que deve ser exigido das 
escolas de Medicina. 

Em resumo, meu projeto, para o qual peço a 
atenção desta Casa, propõe a realização de provas, 
avaliações dos alunos, a partir de um banco de itens 
desenvolvido pelo Ministério da Educação, sob a su-
pervisão do Conselho Federal de Medicina, do Con-
selho Científico da Associação Médica Brasileira e da 
Associação Brasileira de Educação Médica, aplicadas 
pelos docentes de cada escola de Medicina.

Meu projeto prevê provas para os alunos de se-
gundo, quarto e sexto anos. As provas para o segundo 
ano vão avaliar o conteúdo desenvolvido ao longo dos 
dois primeiros anos das cadeiras básicas. As do quarto 
ano servirão para avaliar a retenção do conteúdo an-
terior adicionadas dos testes de habilidades e atitudes 
clínicas. As provas do sexto ano servirão para avaliar, 
além do descrito nos tópicos anteriores, a competência 
profissional, as habilidades e atitudes do ponto de vista 
do conhecimento técnico, científico e ético.

As notas dos alunos vão balizar as consequên-
cias para cada escola de Medicina. Assim, proponho 
no PL 4.638/2012:

1 – Se os alunos tiverem duas avaliações ne-
gativas nas provas, a escola médica deverá garantir 
capacitação, por meio de um plano de recuperação 
apropriado que deverá ser avaliado e acompanhado 
pelo Ministério da Educação.

2 – As escolas médicas que tiverem de 30% a 
50% do conjunto de seus alunos com desempenho 
inferior ao mínimo estabelecido como aceitável, no 
conjunto das três avaliações sucessivas, terão redu-
zidas as vagas de ingresso nas mesmas proporções.

3 – As escolas que apresentarem mais de 50% 
dos alunos com avaliações negativas, terão 75% das 
suas vagas reduzidas.

4 – Todas as escolas que mantiverem os resul-
tados negativos por mais de duas avaliações conse-
cutivas, terão seus vestibulares suspensos até que os 
resultados voltem a ser positivos.

Com isso, Sras. e Srs. Deputados, pretendemos 
que as escolas de Medicana sejam responsáveis não 
apenas pela qualidade de ensino que ministram, mas 
também solidárias ao aprendizado do aluno e ao seu 
sucesso como profissional.

Portanto, solicito o apoio de todos os Parlamen-
tares a esse projeto de lei, para que possamos ter na 
nossa sociedade escolas de Medicina cada vez mais 
qualificadas e médicos com conteúdo técnico, cientí-
fico e ético adequado a uma prestação de serviço à 
população de forma cada vez mais eficaz e eficiente.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que em um 
projeto como esse conto com o apoio de um dos De-
putados mais guerreiros e lutadores da área de saúde, 
o Deputado Amauri Teixeira, que, como nós, também 
vem batalhando aqui nesta Casa para que tenhamos 
profissionais bem formados e voltados a um atendi-
mento digno e de qualidade à nossa população.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Couto, do PT 
da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com pesar e tristeza que venho a esta tribuna 
para registrar a morte de um amigo, um guerreiro e 
um militante.

Ontem, 13 de novembro de 2012, aos 66 anos, 
faleceu Vanderley Caixe, outorgado como cidadão 
paraibano e reconhecido pela sua conduta entre mo-
vimentos sociais e sindicais.

Vanderley Caixe nasceu num momento de gran-
de catástrofe moral e política do nosso planeta. O na-
zismo e o fascismo se digladiavam com os ideais de 
liberdade, solidariedade e autonomia dos povos. Era a 
2ª Guerra, o segundo flagelo mundial de nosso século.

Um ano mais tarde, em 1945, ao horror perpetrado 
por Hitler e Mussolini se somaria o inaugurado pelos 
Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki: a bomba 
atômica. As armas, a partir de então, seriam nuclea-
res, mais potentes, enfim, para o sucesso das guerras 
promovidas pelos países hegemônicos.

Aos 16 anos, em 1960, Vanderley Caixe ingressa 
na Juventude Comunista. Preparava-se, assim, para 
atuar, de forma organizada, na luta pela emancipação 
dos trabalhadores. Era um tempo de desejo de mudan-
ças, tempos de trabalhadores na rua, tempos das Ligas 
Camponesas, tempos de João Pedro e de Elizabeth 
Teixeira levantarem o campo da Paraíba, tempos de 
resistência, de rebeldia.

Em 1966, Vanderley Caixe funda, juntamente 
com outros companheiros e companheiras, a Fren-



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37201 

te Armada de Libertação Nacional. Durante 3 anos, 
Vanderley dirigiu essa organização política se opondo, 
radical e simultaneamente, à ditadura civil-militar e ao 
regime capitalista. Mas ainda não seria dessa vez. As 
armas da libertação foram vencidas pelo poder béli-
co, institucional e financeiro da opressão. Em 1969, a 
direção e membros da Frente Armada de Libertação 
Nacional foram presos. Desceria Vanderley Caixe aos 
porões da ditadura.

Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, Van-
derley Caixe foi encarcerado e injustiçado, percorreu 
vários presídios do Brasil: Presídio Tiradentes; Presídio 
Wenceslau, onde, em 1972, lidera uma greve de fome 
dos presos políticos; Presídio Hipódromo, de onde sai 
para a liberdade em 1974. Carregou as marcas de tor-
tura no corpo, mas a alma ficou intacta. Foi vítima da 
brutalidade, da infâmia e da torpeza. Mas conheceu 
também a enorme beleza humana expressa pelo calor 
da solidariedade daqueles que, como ele, enfrentaram 
o horror de nossas prisões e, fora dos cárceres, per-
sistiam na denúncia contra o arbítrio.

Nesse mesmo ano, Vanderley Caixe conclui o 
curso de Direito e foi transferido para o Rio de Janeiro 
onde exerceu a profissão de advogado no escritório do 
Prof. Sobral Pinto; tornou-se assessor e coordenador da 
Pastoral Penal do Rio de Janeiro; escreveu em jornais 
de oposição ao Governo ditatorial. Em 1975, conheceu 
a Paraíba. Em 1976, fixou residência em João Pessoa, 
aceitando o convite do Arcebispo D. José Maria Pires 
para dirigir o Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
da Arquidiocese da Paraíba. Vanderley Caixe foi um 
dos coordenadores do primeiro Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos do Brasil, voltado para a defesa dos 
trabalhadores rurais e urbanos, e foi o primeiro advo-
gado da Associação dos Docentes da Universidade 
Federal da Paraíba.

Em 1980, Sr. Presidente, fundou o Centro de De-
fesa dos Direitos Humanos, Assessoria e Educação Po-
pular. Esse novo Centro seria acrescido de um trabalho 
especificamente voltado para as mulheres camponesas. 
O seu resultado foi o lançamento da Revista Vamos. 
Era tempo de reorganização, da volta do sindicalismo 
combativo, das oposições sindicais, que iam varrendo 
as direções pelegas e submissas aos patrões.

Quando de seu retorno a Ribeirão Preto, em 1994 
– cidade de origem –, Vanderley Caixe já havia atuado 
em quase 200 áreas rurais em conflito em nosso Esta-
do. Na cidade paulista, instala o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos, Assessoria e Educação Popular, 
permanecendo na luta junto aos camponeses. Tornou-
-se assessor jurídico dos sem-terra através da Rede 
Nacional dos Advogados Populares, advogado dos 
presos políticos da América Latina, através da Corte 

Internacional de Direitos Humanos e da Comissão de 
Direitos Humanos da ONU. Sua solidariedade atuante 
alcançaria nossos companheiros da América Latina, 
entre eles, os integrantes da Frente, Manoel Rodrigues, 
no Chile; do Tupac Amaru, do Sendero Luminoso e as 
presas políticas da Argentina. Com as ferramentas das 
novas tecnologias, Vanderley Caixe criou a revista O 
Berro, de onde intervia, com acuidade, acerca dos pro-
blemas do Brasil e da humanidade, em geral.

Como dizia Bertold Brecht: “Há homens que lu-
tam um dia e são bons, há outros que lutam um ano 
e são melhores, há aqueles que lutam a vida inteira. 
Estes são imprescindíveis”. Com toda certeza, Van-
derley Caixe faz parte da galeria dos imprescindíveis.

Enfim, é neste momento de saudade que que-
remos nos unir à família de Vanderley Caixe e enviar 
nosso abraço.

Sr. Presidente, termino dizendo: obrigado, Vander-
ley Caixe. Sua vida valeu muito a pena. Tenho certeza 
de que seu trabalho não morreu e que as lutas, que 
você e muitos militantes de direitos humanos travaram, 
não serão por nós esquecidas. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Jaime Martins, do PR 
de Minas Gerais. V.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PR-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, queria apenas dar como lido pronunciamento 
em que ressalto a importância das pequenas e micro 
empresas para a economia nacional. 

É um setor que representa mais de 70% dos 
empregos do País, é responsável por grande parte do 
PIB nacional, mais de 21% do PIB nacional, e por isso 
mesmo precisa de estímulos e incentivos para conti-
nuar crescendo e gerando emprego em nosso País.

Queria também, Sr. Presidente, se me permite, me 
somar aqui ao coro de Prefeitos que visitaram Brasília 
nesta semana, grande parte deles de Minas Gerais, 
e estiveram presentes no meu gabinete dizendo das 
dificuldades por que passam as Prefeituras, tendo em 
vista sobretudo a perda de arrecadação que tiveram 
nos últimos meses em relação ao Fundo de Participa-
ção dos Municípios. 

Tendo os Prefeitos as suas despesas sempre 
crescentes, sobretudo em função do ganho real que 
se imprime ao salário mínimo e das despesas que 
não têm elasticidade no sentido de serem reduzidas, 
eles têm extrema dificuldade diante de suas receitas 
comprimidas. Isso também ocorre porque eles têm 
assumido muitos dos encargos dos Estados e da Fe-
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deração, muitas dessas despesas acabam sendo im-
putadas aos Municípios. 

Estamos aqui fazendo coro no sentido de que é 
necessário encontrarmos uma solução política para 
recompor as perdas que as Prefeituras tiveram nos 
últimos meses. 

Então, fica aqui registrado o apelo à Presidente 
Dilma, ao Ministro Mantega e à Ministra Gleisi Hoffmann 
no sentido de podermos encontrar uma solução que 
contemple os nossos Prefeitos municipais, que estão 
encerrando seus mandatos. A maioria deles fez boas 
gestões e, ainda assim, está com muitas dificuldades 
de fechar as suas contas. 

Um abraço, Sr. Presidente. Solicito que nosso 
pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do 
Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 5 
de outubro de cada ano, celebra-se o Dia da Micro e 
Pequena Empresa. Mais que prestar merecida home-
nagem, impõe-se assinalar o justificado e crescente 
empenho a favor do desenvolvimento desse impor-
tante segmento da economia. A adoção de políticas 
continuadas e eficazes destinadas a apoiar e fomen-
tar a atividade das micro e pequenas empresas tem 
possibilitado, sem dúvida, a geração de resultados 
bastante positivos, com amplos benefícios para toda 
a economia e a sociedade.

Conforme dados mais recentes do IBGE e do SE-
BRAE, as micro e pequenas empresas representam 
21% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo 
responsáveis por mais de 70% dos empregos no País. 
As micro e pequenas empresas representam 98,90% 
do total de empresas formais no Brasil, com 53,40% 
das pessoas ocupadas e 40,10% dos assalariados. 

Em especial, cumpre registrar também nesta 
tribuna o trabalho empreendido pelo Banco do Brasil, 
exercendo papel fundamental na concessão de crédito 
para as micro e pequenas empresas e consolidando a 
condição de principal parceiro do segmento. No Brasil, 
das 6,9 milhões micro e pequenas empresas existentes, 
2,2 milhões são clientes do Banco do Brasil. 

Vale dizer que o Banco do Brasil foi pioneiro em 
oferecer um conjunto de soluções especialmente de-
senvolvidas para os empreendedores individuais. Além 
da atuação decisiva no início do processo de formaliza-
ção dos empreendedores, o Banco do Brasil distingue-
-se pelo apoio prestado ao pequeno empreendedor 
por intermédio do Microcrédito Produtivo Orientado 
(MPO), lançado em setembro de 2011. A iniciativa, 

que oferece orientação educativa e acompanhamento 
aos tomadores de crédito durante toda a vigência do 
contrato, está alinhada ao Crescer, Programa Nacional 
de Microcrédito instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de promover a inclusão bancária e a geração 
de trabalho e renda.

O Banco do Brasil também valoriza os Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), concorrendo para o desen-
volvimento de economias regionais e para a redução 
da taxa de mortalidade das micro e pequenas empre-
sas. Merece menção, a propósito, o fato de o Banco 
do Brasil apoiar 207 Arranjos Produtivos Locais, o que 
corresponde ao atendimento de 21.965 empreendi-
mentos. Assim, até o final do primeiro semestre deste 
ano, foram disponibilizados R$ 2,4 bilhões.

Outro auxílio importante para as micro e pequenas 
empresas deve-se ao novo posicionamento referente 
ao BOMPRATODOS, cujas primeiras medidas foram 
divulgadas no dia 4 de abril, determinando a redução 
das taxas de juros das principais linhas de crédito. 
Desde o lançamento do BOMPRATODOS até o fim 
de setembro de 2012, as diversas medidas adotadas 
pelo banco proporcionaram o desembolso de R$ 38,4 
bilhões nas linhas de crédito priorizadas na estratégia, 
gerando crescimento de 16,4% no valor médio diário 
liberado em relação a março de 2012, mês imediata-
mente anterior à implantação da nova estratégia.

Cabe acrescentar que o Banco do Brasil oferece 
amplo portfólio de linhas de crédito para as mais diver-
sas necessidades das micro e pequenas empresas, 
desde recursos para pagar fornecedores e salários 
(capital de giro) até recursos para a aquisição de equi-
pamentos e reforma de instalações (financiamento de 
investimentos), e com as menores taxas do mercado.

Constata-se que, a cada ano, as micro e pequenas 
empresas geram mais empregos e renda e aumentam 
sua participação no PIB, movimentando mais e mais 
as economias local, regional e nacional.

A expectativa, portanto, é que essa participação 
do segmento na economia evolua ainda mais. Não 
podemos perder de vista o exemplo de outros países, 
como os Estados Unidos, onde as micro e pequenas 
empresas chegam a responder por 50% do PIB, e a 
China, com 60%. 

No momento, diversas oportunidades se apresen-
tam para o crescimento da participação das micro e 
pequenas empresas no processo de desenvolvimento 
do País, haja vista as obras de infraestrutura e organi-
zação para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016, bem como o consequente aumento do fluxo 
turístico nacional e internacional e ainda o pré-sal, en-
tre outros grandes eixos de investimentos e projetos 
de grande porte em andamento no País.
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Por fim, resta apenas reiterar as congratulações 
alusivas ao Dia da Micro e Pequena Empresa, saudando 
principalmente os esforços em prol desse segmento da 
economia, parabenizando todos os empreendedores 
individuais, trabalhadores e proprietários de micro e 
pequenas empresas, enfatizando, inclusive, a impor-
tância da criação de empreendimentos sustentáveis, 
eficientes e profissionais, com o que renovamos, so-
bretudo, a confiança no referido setor e em sua cres-
cente contribuição para o desenvolvimento nacional.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este 
tempo para abordar, de forma breve, duas situações 
que nos inquietam e que inquietam principalmente a 
Frente Parlamentar Evangélica, a qual tenho a honra 
de presidir. 

Sr. Presidente, semana passada foi preso, no 
Senegal, África, um casal de missionários brasileiros 
que realiza um trabalho principalmente com crianças 
abandonadas: o missionário José Dilson da Silva, e 
a missionária Zeneide Moreira Novais, sob a acusa-
ção de evangelização de menores, maus-tratos com 
crianças e abrigar menores sem autorização dos pais.

Esses missionários estão no Senegal há algum 
tempo, presidem uma entidade que trabalha exclusi-
vamente com crianças abandonadas, as chamadas 
talibês, crianças que ficam largadas nas ruas pedindo 
esmolas, sendo abusadas e recebendo muitos maus-
-tratos, carentes de proteção e de família. E a nosso ver, 
por uma questão religiosa, já que os missionários são 
cristãos, e quem fez a denúncia são muçulmanos, os 
missionários estão presos. Temos informações de que 
serão submetidos a julgamento de forma muito célere, 
rompendo regras internacionais, inclusive do ponto de 
vista da proteção dos direitos humanos, até porque os 
princípios de direitos humanos não dizem respeito a 
apenas uma nação, eles são globais, são mundiais. 

De tal forma que, em dias recentes, após esse 
evento, o Sr. Embaixador do Senegal no Brasil rece-
beu uma representação nossa, Deputado Garotinho: o 
Senador Magno Malta e os Deputados Paulo Freire e 
Ronaldo Fonseca, que inclusive é membro da Comis-
são dos Direitos Humanos desta Casa, que foram ali 
buscar informações. Eles foram muito bem acolhidos, 
Deputada Erika Kokay, naquela Embaixada. O Embai-
xador disse que estranhava a notícia que os Deputa-
dos e o Senador Magno estavam ali por relatar, por-
que segundo o Embaixador, o Senegal também é um 
país laico, com liberdade religiosa; disse inclusive que 
a assessoria dele aqui na Embaixada é composta de 
pessoas de religiões diversas para traduzir isso. Mas 
demonstrou, ao mesmo tempo, muita preocupação 

e se comprometeu a buscar informações concretas, 
objetivas, para nas próximas horas nos encaminhar, 
particularmente aos Parlamentares que ali estiveram. 

Queremos, portanto, manifestar nossa preocupa-
ção com essa situação. Não sei se procede, mas há 
informações de que podem ser impostas penas que 
seriam desproporcionais à intolerância, até porque a 
acusação não procede. 

Esses missionários, antes de irem ao Senegal, 
já realizavam um trabalho reconhecido no Brasil, nes-
sa área.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para registrar essa 
preocupação, invocando as regras, as normas, os prin-
cípios de direitos humanos de natureza internacional, 
as convenções que tratam de direitos humanos, para 
que essas pessoas, que ali estão para proteger vidas, 
para colher vidas, principalmente de crianças, possam 
ser tratadas dignamente e que o processo possa ser 
levado a termo, mas com o cuidado que se exige. 

O segundo tema, Sr. Presidente, já exaurindo meu 
tempo, é demonstrar a minha indignação com a iniciati-
va de um procurador do Ministério Público Federal, em 
São Paulo, propor uma ação civil pública que preten-
de retirar da cédula brasileira a expressão Deus seja 
louvado, sob o argumento de que o País é um Estado 
laico e a laicidade é um dos pilares da democracia. 

Entendo que nós todos defendemos a laicidade 
do Estado brasileiro. Por exemplo: nós, evangélicos, 
sabemos o quanto fomos perseguidos no tempo em 
que o Brasil era um Estado confessional. Então, nós 
defendemos a laicidade do Estado. Agora, é interes-
sante compreendermos que a laicidade brasileira não 
é absoluta e que o Estado é composto, no mínimo, de 
três elementos: o primeiro elemento é a sociedade, é 
o povo; o segundo elemento é o território; e o terceiro 
elemento é o Governo. E o Brasil tem, na sua totalida-
de, oração cristã, e essa sociedade cristã é um dos 
elementos que compõem o Estado brasileiro, que é 
laico. Logo, esse elemento não é laico. O Estado é 
laico, mas o povo não é, o povo é religioso, o povo 
tem suas crenças e, em relação a suas crenças, tem 
direitos inalienáveis assegurados na Constituição. E, 
ao que me parece, essa expressão não está trazendo 
nenhum conflito, nenhum prejuízo, não está provocan-
do nenhuma intolerância religiosa no País. 

De tal forma que eu queria manifestar essa mi-
nha preocupação. 

Parece-me que há determinados setores que se-
quer compreendem o que seja exatamente laicidade 
do Estado, mas, em função de um preconceito ilimita-
do, acaba usando essa tese para ferir ou manifestar o 
seu desconforto com a religiosidade brasileira ou com 
os segmentos religiosos.
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Muito obrigado.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho aqui dizer da minha alegria muito grande de, 
no dia de ontem, termos, todas e todos, dado nossa 
contribuição para aprovar o adicional de risco dos vigi-
lantes, que retribui a essa categoria o imenso e valioso 
trabalho que exerce no nosso cotidiano, até porque os 
vigilantes e as vigilantes, além de proteger o patrimô-
nio, protegem fundamentalmente a vida.

A história, penso, foi generosa com todas e todos 
nós ao possibilitar-nos construir e, ao mesmo tempo, 
fazer com que vigilantes de todo o Brasil possam levar 
para as suas casas o reconhecimento da sociedade 
brasileira ao seu trabalho.

Penso também, Deputado João Campos, que nós 
temos de ter a compreensão de que os direitos huma-
nos são universais. Se não são universais, eles não 
podem ser considerados direitos da pessoa humana, 
mesmo porque a humanidade é uma só. Ela tem várias 
formas de ser, de dialogar com Deus, de amar; ela tem 
várias idades; ela é composta por homens, mulheres, 
crianças, mas é uma só.

Portanto, a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias está absolutamente à disposição de V.Exa. para 
também nos somarmos a um processo de investigação 
acerca da prisão dos missionários aqui relatada. Não 
podemos permitir que se instale a tortura nos presídios, 
naqueles que estão em conflito com a lei, e que se te-
nha esse nível de seletividade, que fere mortalmente 
a lógica dos direitos da pessoa humana.

Não podemos permitir o trabalho infantil. A socie-
dade muitas vezes tem um olhar complacente quando 
ele atende nossas crianças pobres. É como se disses-
se que é melhor estar no trabalho do que no crime ou 
nas drogas, como se as crianças pobres não tivessem 
o direito de serem crianças.

Direitos humanos são universais. Senão, não 
podemos considerá-los na essência e na condição 
da sua intersetorialidade, da sua indivisibilidade e da 
sua universalidade.

Por fim, venho aqui denunciar a postura que tem 
adquirido a Direção do Banco do Brasil no que diz 
respeito aos bancários e às bancárias que usaram o 
direito legítimo de greve.

Eu costumo dizer que este Brasil tem muita difi-
culdade de fazer o luto e, quando sai da ditadura como 
se ela não tivesse acontecido, vai carregando peda-
ços, práticas, olhares e saberes da ditadura na nossa 
contemporaneidade. 

Nós temos hoje, Deputado Luiz Couto, vários 
bancários que estão sendo punidos, com as suas fé-
rias sendo desmarcadas, com o direito de usarem suas 

licenças-prêmios sendo cassado, porque estiveram em 
um movimento paredista na data-base da categoria 
bancária, utilizando o direito de greve, construído com 
os fios da dor e, fundamentalmente, do direito.

Por fim, quero dizer que o Banco do Brasil também 
tem estabelecido um descomissionamento de todas 
as pessoas que recorrem à Justiça para que sejam 
pagas a sétima e a oitava horas, na medida em que 
a jornada de trabalho dos bancários é de 6 horas, e 
as 8 horas de jornada de trabalho são dadas apenas 
àqueles que são prepostos ou que têm subordinados 
na sua relação de trabalho. E os técnicos analistas do 
Banco do Brasil estão buscando a sétima e a oitava 
horas na Justiça, utilizando um direito assegurado na 
nossa Constituição, estão sendo brutalmente punidos.

Nesse sentido, chamamos a Direção do Banco 
do Brasil para prestar esclarecimentos nesta Casa 
acerca dessa questão.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre De-
putado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero trazer a nossa preocupação, inclusive na condi-
ção de membro da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados, com as informa-
ções que nos tem chegado, Deputado João Campos, 
desde o Senegal, a respeito da prisão de dois brasi-
leiros missionários da Igreja Presbiteriana, o Pastor 
José Dílson da Silva e a missionária Zeneide Moreira 
Novaes, da Missão Servos, uma das denominações 
evangélicas mais sérias e respeitadas de nosso País, 
Deputado Garotinho. Há 150 anos faz um trabalho de 
evangelização, de obras sociais, direcionado, dirigi-
do, à educação, revolucionário em nosso País. Como 
a Academia Presbiteriana, os institutos de educação 
presbiterianos, influenciaram a educação brasileira!

A Igreja Presbiteriana enviou ao Senegal aqueles 
dois missionários, que têm feito um trabalho de cuidar 
de centenas de crianças. Crianças talibés foram larga-
das na rua pedindo esmolas, sendo abusadas e rece-
bendo muitos maus-tratos. O projeto, que se chama 
Obadias, tem recebido o apoio da Igreja brasileira e 
tem atendido, tem cuidado, tem tirado essas crianças 
de tal situação.

Os missionários foram acusados de evangeliza-
ção de menores, maus-tratos com as crianças e de 
abrigar menores sem autorização dos pais. 

E aqui eu quero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, chamar a atenção desta Casa, chamar a 
atenção dos nobres Deputados, das nobres Deputadas, 
para esse assunto. São dois brasileiros que estão, se-
gundo informações, em condições ruins, em uma cela 
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com malfeitores, sem luz, sem água, sem uma cadeira 
para sentar, sem poder ter nenhum pertence pessoal 
consigo, numa cela em condições precárias.

Portanto, fazemos aqui este registro e apelamos 
ao Governo brasileiro, apelamos ao Ministério das 
Relações Exteriores, para que possamos, juntamen-
te, conjuntamente, manter-nos informados, buscar as 
informações, para acompanhar os fatos mencionados.

Quero aqui, ilustre Deputado João Campos, Pre-
sidente da Frente Parlamentar Evangélica, somar-me 
a V.Exa., que já fez uso desta tribuna chamando a 
atenção para esse assunto, e comprometer-me, De-
putado Inocêncio Oliveira, a fazer o trabalho que tiver 
ao nosso alcance na Comissão de Direitos Humanos. 
Estaremos acompanhando muito de perto e com muito 
interesse essa situação.

Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e se-
nhores.

Era o que tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Procura-
dor Jefferson Aparecido Dias, da Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal 
de São Paulo, entrou com uma ação, na segunda-fei-
ra, dia 12, em que pede que as novas cédulas de real 
passem a ser impressas sem a expressão “Deus seja 
louvado”, por entender que a existência da frase nas 
notas fere os princípios da laicidade do Estado e da 
liberdade religiosa.

A frase “Deus seja louvado” foi inclusa na cédula 
da moeda brasileira em 1986 quando na Presidência da 
República estava o Senador José Sarney – hoje Pre-
sidente do Senado. E quando indagado acerca dessa 
ação, o mesmo reagiu inconformado dizendo: “É uma 
falta do que fazer do Ministério Público”.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
povo brasileiro, assumo esta tribuna para lamentar 
essa ação movida pelo representante do Ministério 
Público paulista.

Eu lamento!
Reconheço a laicidade do Estado estabelecida 

pela nossa Constituição.
Defendo a laicidade do Estado.
Em nenhum momento que tivemos Estado e reli-

gião misturando-se, confundindo-se, desde a conversão 
de Constantino ao cristianismo, tivemos mais coisas a 
comemorar do que as que tivemos a lamentar. Sempre 
tivemos mais a lamentar do que a comemorar.

Defendo o Estado laico, mas não o Estado ateu. 
Somos um Estado laico, mas não somos um Estado 
ateu, nem um Estado laicista!

Deus está presente em nossa Constituição Fede-
ral, a Carta Magna da nossa Nação. Em seu preâmbulo 
os nobres Constituintes evocaram a proteção divina.

O Estado é tripartite. Ele é composto de socie-
dade, território e governo.

A maioria das cidadãs e dos cidadãos deste País 
que compõe essa sociedade e, portanto, um dos ele-
mentos do Estado, é formada de pessoas que praticam 
a má-fé e a sua religião, e entre essas pessoas, cuja 
maioria se identifica cristã – católicos ou evangélicos 
–, estão também judeus, mulçumanos, espíritas, de 
religiões afro, etc. Esses têm a sua crença em Deus. 
É questão de fé, religião, cultura e tradição.

Registro, de Dom Odílio Scherer, arcebispo me-
tropolitano de São Paulo, a seguinte manifestação: 
“Para quem não crê em Deus, ter ou não essa refe-
rência não deveria fazer diferença. E, para quem crê 
em Deus, isso significa algo. E os que creem em Deus 
também pagam impostos e são a maior parte da po-
pulação brasileira”.

Sr. Presidente, o Ministério Público é o “Fiscal 
da Lei”. É extremamente relevante o seu papel. Que 
grande serviço tem prestado ao Brasil!

No entanto, lamento essa ação e lamento que 
esteja vindo exatamente do Ministério Público paulis-
ta, o Ministério Público do meu Estado de São Paulo.

Espero que esta Casa e a sociedade reajam.
Essa reação e essa manifestação de minha parte 

não ocorrem por se tratar apenas de retirar uma frase 
das cédulas de real, mas por causa do movimento.

Preocupa-me não o Estado laico, mas uma so-
ciedade sem Deus, pois sem os freios e os limites que 
o temor a Deus a impõe, estaremos condenados a um 
futuro de desmantelamento e desconstrução.

Anteontem, questionaram-se nas escolas as aulas 
de Religião, assim como as aulas de Moral e Cívica.

Ontem, questionaram-se os símbolos religio-
sos. Hoje, a frase nas cédulas de real. Amanhã, o que 
mais virá?

E por que, por exemplo, esse crucifixo incomoda 
num plenário como este? Pela mensagem. Ali está o 
homem mais injustiçado.

Encerro com a posição do Banco Central, que 
emitiu parecer jurídico em que diz que, como na cé-
dula não há referência a uma “religião específica”, é 
“perfeitamente lícito” que a nota mantenha a expressão.

O Estado, por não ser ateu, anticlerical ou antirre-
ligioso, pode legitimamente fazer referência à existência 
de uma entidade superior, de uma divindade, desde 
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que, assim agindo, não faça alusão a uma específica 
doutrina religiosa.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de registrar que uma escola da nossa 
região de Quixaba, no Pajeú, foi considerada uma das 
melhores do Brasil. Em segundo lugar, gostaria de re-
gistrar que a seca ameaça a grande festa do Gonza-
gão e assinalar que o nosso querido Luciano Duque 
foi eleito Prefeito de Serra Talhada.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vem de 
Quixaba, no sertão de Pernambuco, o exemplo de como 
é possível oferecer educação de primeira qualidade com 
pequenas mudanças de comportamento. Uma escola 
do Município foi a grande vencedora da 13ª edição do 
Prêmio Gestão Escolar, a Escola Estadual Tomé Fran-
cisco da Silva. 

O prêmio é um estímulo a instituições que soube-
ram superar os problemas e, com criatividade e parce-
rias com a comunidade, viraram exemplos de sucesso. 

Uma boa ideia e a participação de alunos, pro-
fessores, pais. É assim que se escreve uma nova 
educação no Brasil. O resultado logo aparece. Este 
ano, quase 10 mil escolas públicas se inscreveram no 
Prêmio Gestão Escolar, três vezes mais do que na edi-
ção de 2011. Vinte e cinco tiveram suas experiências 
inovadoras reconhecidas e seis disputaram o prêmio 
máximo: representantes de Roraima, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal.

São escolas que souberam superar os problemas 
e, com criatividade e parcerias com a comunidade, vi-
raram exemplos de sucesso. 

A escola vencedora fica em Quixaba, uma cida-
de de 7 mil habitantes no sertão de Pernambuco. Lá, 
as famílias dos alunos vão tomar café da manhã na 
escola e contar histórias, os estudantes se ajudam na 
hora do reforço. Tudo muito simples, e dá resultado.

“A gente está mostrando para o Brasil que a 
escola pública tem jeito. Ela pode estar situada onde 
estiver, mas a gente tem condições de oferecer uma 
educação de qualidade social para todos”, afirma o 
diretor da escola vencedora, Ivan Nunes Francisco.

A qualidade da gestão escolar, Sr. Presidente, 
tem produzido ótimos resultados em sala de aula. 
No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), aferido pelo Ministério da Educação (MEC), a 
Escola Estadual Tomé Francisco da Silva ficou entre 

as dez melhores do Brasil nos anos iniciais do ensino 
fundamental, com média 7. 

O sucesso foi repetido no Índice de Desenvol-
vimento da Educação de Pernambuco (IDEPE), pro-
movido pela Secretaria de Educação com os mesmos 
métodos do IDEB. Com média 7,42 também nos anos 
iniciais, a escola foi a mais bem avaliada entre todas 
as escolas pernambucanas.

A unidade foi fundada em 1962, no vilarejo de 
Lagoa da Cruz, zona rural do Município. De lá para 
cá, muita coisa mudou: hoje atende cerca de 800 es-
tudantes do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano 
do ensino médio, muitos deles já premiados com me-
dalhas em competições como as Olimpíadas de Ma-
temática e de Português.

O prêmio, Sr. Presidente, é uma iniciativa do Con-
selho Nacional de Secretários de Educação, da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, da 
UNESCO, do Ministério da Educação e da Fundação 
Roberto Marinho.

Gostaria de encaminhar a toda a comunidade 
escolar do Município de Quixaba, especialmente ao 
Diretor Ivan Nunes Francisco, meus cumprimentos pelo 
belo exemplo para a educação brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Exu, a 
617 quilômetros do Recife, se rende às homenagens 
a Luiz Gonzaga, seu filho mais ilustre, num cenário de 
apreensão. Diante da maior seca dos últimos 50 anos, 
a grande festa pode ser comprometida pelo transtorno 
e pela inconveniência da falta de água. A única espe-
rança que resta é torcer pela chegada das chuvas.

Hoje a população está sendo abastecida por 
carros-pipas, porque a água disponibilizada pela COM-
PESA sumiu das torneiras. A água dos carros-pipas 
é imprópria para o consumo. Água para beber, só 
comprando de particulares, num comércio que virou 
lucrativo para alguns.

Daniel Ferreira da Silva, 19 anos, e Danilo Morei-
ra da Cruz, 14 anos, deixaram a labuta na roça para 
viverem do comércio da água. Compram a carregada 
a R$2,00 na cacimba do Vavá, na beira do Rio Brígida, 
também famoso pelas canções de Gonzagão, e repas-
sam à clientela por R$8,00. “Dá pra gente fazer uma 
média de R$80,00 por dia”, admite Daniel.

Ele e o sócio Danilo têm concorrência acirrada. 
No vai e vem incessante pelas ruas da cidade, é pos-
sível se deparar com vários carroceiros pegando água 
na mesma fonte e vendendo o tonel pelo mesmo valor. 
Caminhões-pipas do Exército e do Instituto Agronômi-
co de Pernambuco (IPA) retiram a água – esta apenas 
para os afazeres domésticos – de outras duas fontes.

Exu tem hoje, Sr. Presidente, 26 carros-pipas 
da Operação Seca, mantida pelo Exército, e do IPA. 
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Cada pipeiro assina um contrato em torno de R$ 6 
mil por mês para levar água aos moradores da zona 
rural e distritos. 

Sobrinho de Luiz Gonzaga, o sanfoneiro e can-
tor Joquinha Gonzaga teme pelo sucesso da festa em 
homenagem aos 100 anos do tio famoso.

Entre os dias 11 e 16 de dezembro, Exu vai re-
ceber celebridades da MPB, como Elba Ramalho, Gil-
berto Gil e Fagner. A cidade só dispõe de um hotel, 
que hoje está abastecido por um poço artesiano. Para 
comportar tanta gente e evitar vexames, a saída está 
sendo recorrer ao aluguel de casas. Como Olinda no 
Carnaval, onde as moradias se transformam em hotéis, 
Exu passará pela mesma experiência, do contrário, 
não teria como comportar tanta gente. 

Segundo Joquinha, a previsão é atrair 30 mil vi-
sitantes por dia ao longo de uma semana. Para isso 
serão instalados três palcos, um deles no Museu do 
Gonzagão.

Pela programação, na Fazenda Araripe, onde 
ainda está preservada a casa em que Luiz Gonzaga 
nasceu e viveu a sua infância, estava previsto outro 
palco, mas o Prefeito Léo Saraiva, reeleito pela dife-
rença de apenas um voto, resiste em instalá-lo. O que 
se diz na cidade é que não há justificativas, mas sim 
birra política.

Joquinha, que lembra muito Gonzagão e tem 
um vozeirão parecido com o dele, reza todos os dias 
vários pais-nossos e ave-marias para a chuva chegar 
antes da festa do centenário do ilustre tio. “Mesmo 
com seca, a gente sabe que muita gente vem para 
a festa, que vai entrar para a história como uma das 
maiores homenagens ao rei, mas estamos na torcida 
pelas chuvas”, diz.

Não é só Joquinha que perdeu o sono temendo 
o fracasso da festa por causa dos efeitos da persis-
tente seca, a própria população também. Apesar de 
já ter recorrido a anúncios em jornais e na Internet, os 
interessados em locar suas casas para o festão ainda 
não conseguiram sucesso.

“O povo está com medo do calor e da seca”, diz 
Amélia Sampaio, temendo o pior: o agravamento da 
situação, o que provocaria colapso total no sistema de 
abastecimento de água, porque as fontes que ainda 
jorram podem secar de vez. 

João Antônio da Silva retira, em média, 200 mil 
litros de água do cacimbão do Vavá, onde mais 15 car-
roceiros buscam a sua matéria-prima para sobreviver.

O centenário de Gonzagão, por si só, já mudou a 
rotina de Exu, terra do cantor e compositor. Em qual-
quer parte da cidade são vistos outdoors saudando o 
filho ilustre, que completaria, no dia 13 de dezembro 
próximo, 100 anos de vida. “Tem muita gente esperando 

por essa festa. Além das atrações, teremos detalhes 
que vão chamar a atenção, como um bolo de 100 qui-
los para ser partido em praça pública”, diz Joquinha.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus colegas 
Deputados, tem causado um grande conflito no Rio de 
Janeiro o edital que quer entregar o Maracanã, aquele 
que já foi chamado de o maior estádio do mundo, à 
iniciativa privada.

Por tudo e pela maneira como está sendo feita 
não podia dar em outra coisa a não ser em confusão 
a audiência pública comandada pelo Sr. Regis Ficht-
ner, Secretário do Governador, Chefe da Casa Civil. 

Os índios da aldeia Maracanã jogaram ovos; 
estudantes revoltados com a atitude do Governador 
jogaram fezes no Sr. Regis Fichtner, Chefe da Casa 
Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

E o povo está indignado por quê, Sr. Presidente? 
O Governo do Estado está gastando para adaptar o 
Maracanã às exigências da FIFA 1 bilhão de reais! Os 
senhores estão me ouvindo bem? Não é 1 milhão, é 1 
bilhão de reais! Para, em seguida, terminada a obra, 
entregar de mão beijada um estádio pronto, uma su-
perarena esportiva, a um grupo privado!

Ontem, minha filha, a Deputada Estadual Clarissa 
Garotinho, conseguiu as assinaturas necessárias dos 
Deputados Estaduais para a realização de um plebis-
cito no Estado do Rio de Janeiro, a fim de que o povo 
do Estado diga se concorda ou não com a atitude do 
Governador do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, não é a primeira vez que tentam 
destruir o Maracanã. Quando eu assumi o Governo 
do Estado, em 1999, o Maracanã estava fechado. Por 
obra do Sr. Ricardo Teixeira e dos Governadores da 
época, ele iria ser demolido, para a construção de um 
shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu proibi 
a demolição e, no dia 20 de janeiro, reinaugurei o es-
tádio, abrindo a Geral, em um Fla-Flu memorável, a 
que assisti ao lado do Ministro Marco Aurélio, grande 
flamenguista. 

É inadmissível, é impensável gastar 1 bilhão de 
reais de dinheiro público, dos cofres da União – que 
está repassando boa parte desse valor –, dos cofres 
do Estado, para entregar a alguém que todo o mundo 
já sabe. Poderiam perguntar: “Mas, Garotinho, quem é 
esse alguém que todo o mundo já sabe?” Ora, quem 
é o empresário que empresta aviões ao Governador 
Sérgio Cabral, para que ele vá à Bahia, Deputado Pel-
legrino, para que ele faça suas peripécias pelo mun-
do, Deputado Edinho Bez? Todo o mundo sabe que 
o Estado está investindo para entregar, de mão beija-
da, um patrimônio que não é do povo brasileiro, é um 
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patrimônio do esporte mundial. No Maracanã está um 
pouco da história do futebol do mundo, não só do Brasil. 

Então, eu quero hoje, nesta Casa, registrar a in-
dignação, a tristeza do povo do Rio de Janeiro, mas 
também a bravura de uma jovem Deputada, a minha 
filha de 30 anos, que conseguiu, com seus colegas 
Deputados, a realização de um plebiscito, para que o 
povo do Rio de Janeiro diga se concorda ou não com 
mais uma maracutaia de Sérgio Cabral.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar minha preocupação, pois faltam praticamente 
45 dias para o final da atual administração do Prefeito 
João Henrique, e ele encaminhou à Câmara Municipal 
mais de 15 matérias que dizem respeito a interesses 
estratégicos da cidade de Salvador.

Não que ele não tenha legitimidade, porque ele 
ainda está no exercício do seu mandato. E o fato de 
encaminhar as propostas não significa necessariamente 
a aprovação dessas matérias pela Câmara Municipal. 
Mas é realmente temerário que, no final de uma ad-
ministração, se encaminhe um conjunto de matérias 
sobre interesses estratégicos da cidade de Salvador. 

Na campanha eleitoral eu já defendia, indepen-
dente do resultado, que o atual Prefeito não tem mais 
legitimidade para fazer mudanças estratégicas na ci-
dade e que a decisão sobre adotar ou não essas ini-
ciativas deveria ficar para o próximo gestor eleito pelo 
voto popular. Continuo defendendo esse ponto de vista, 
apesar de ter perdido a eleição por 3%.

Então, quero manifestar a minha opinião de que 
todas essas matérias devem ser criteriosamente ana-
lisadas pela Câmara Municipal, e as que representa-
rem modificações muito profundas na cidade têm que 
passar pelo conselho da cidade e devem ficar para a 
próxima legislatura, que penso que tem mais legitimi-
dade para decidir os rumos da cidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e caro Deputado 
Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus cole-
gas Parlamentares, tomo a palavra nesta oportunidade 
para falar sobre o projeto do marco civil da Internet, o 
Projeto de Lei nº 2.126, de 2011, apensado ao Projeto 
de Lei nº 5.403, de 2001.

A proposta enviada pelo Executivo ao Congresso 
Nacional estabelece os direitos e responsabilidades 
dos internautas e provedores de Internet. A principal 
polêmica do referido projeto é em relação à chamada 
neutralidade da rede, que determina que os provedo-
res tratem da mesma forma todos os pacotes de da-
dos, sem distinção por conteúdo, serviço, origem ou 
aplicativo. Esse ponto vai impedir que os provedores 

façam distinção de velocidade entre um ou outro site 
ou aplicativo.

O texto também disciplina direitos e proibições 
no uso da Internet, assim como define os casos em 
que a Justiça pode requisitar registros de acesso à 
rede e a sites, enfatizando o caráter de livre acesso e 
manifestação, característicos da Internet.

Entre os direitos do usuário listados estão a in-
violabilidade da intimidade e da vida privada; a não 
suspensão da conexão, salvo por falta de pagamento 
do serviço; a manutenção da qualidade contratada; e o 
direito de pedir a exclusão definitiva de dados pessoais 
fornecidos a determinado site, depois de terminada a 
relação entre as partes.

A votação do marco civil da Internet foi adiada 
para a próxima semana. Existe uma pressão muito 
forte dos provedores de conexão, que têm procura-
do diversos Deputados e partidos para que não seja 
permitida a votação do projeto da maneira que está. 
Precisamos, no entanto, fazer uma reflexão para que 
esta Casa fique do lado do internauta, e não dos inte-
resses econômicos do provedores.

Encerro lembrando que existe gente boa e ruim, 
responsável e irresponsável em todos os segmentos 
e profissões. Vale lembrar que já ocorreram inúmeros 
incidentes fruto de má-fé e de irresponsabilidade por 
parte de muitos internautas. O que defendo é que te-
nhamos segurança no uso da Internet e que as pes-
soas prejudicadas tenham o direito de saber a origem 
da manifestação via Internet. Ou seja, defendo que o 
internauta deve se manifestar de forma responsável. 
Esse é o X da questão. No mínimo, deve haver punição 
para os internautas que usam a Internet indevidamente.

Sei que o tema é polêmico, mas estou expres-
sando a minha opinião, que é a mesma de milhares 
de pessoas.

Voltaremos a falar deste assunto oportunamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Chico Lopes, do 
PCdoB do Ceará.

Por motivo superior vou me retirar. Passarei a 
Presidência ao Deputado Amauri Teixeira. 

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente que se retira, Sr. Presi-
dente que assume, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde. 

Venho a esta tribuna motivado pela questão de 
como a imprensa geralmente trata a Esquerda e os 
comunistas. Não é toda imprensa. 

O jornal paulista O Estado de S. Paulo, em sua 
edição de domingo passado, publicou manchete na pri-
meira página denunciando o PCdoB por ações indevi-
das na contratação de ONG para o Programa Segundo 
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Tempo, do Ministério do Esporte, ainda na gestão do 
então Ministro Agnelo Queiroz, hoje Governador do 
Distrito Federal pelo Partido dos Trabalhadores.

Sem provas e de forma mentirosa, a matéria 
induz ao erro de colocar o PCdoB como agente do 
suposto malfeito.

Em sua edição de ontem, o mesmo jornal procura 
se eximir do erro cometido e, com receio de processo 
na Justiça, publica notinha escondida na página oito 
onde diz que houve problema na edição de tal repor-
tagem, especialmente no título da matéria.

Como foi lido na tribuna, no dia de ontem, pela 
Líder do partido na Câmara, Luciana Santos, o Pre-
sidente Nacional do partido, Renato Rabelo, rechaça 
as acusações feitas sem fundamento à direção par-
tidária, que não tem responsabilidade pelos fatos re-
tratados no jornal.

Sr. Presidente, estão se tornando rotina neste País 
as acusações da imprensa em cima dos partidos, prin-
cipalmente de esquerda, sem comprovação, sem nada.

Recentemente, a BBC de Londres publicou uma 
notícia e não provou. Seu diretor renunciou, e várias 
reformulações estão sendo feitas na rádio BBC de Lon-
dres, uma emissora conhecida no mundo todo. Num 
país democrático e que até chamamos de um país 
conservador, Sr. Presidente, lá funciona.

Aqui, venho à tribuna, faço essa reclamação, mas 
sei que é mais um desabafo nosso para não aceitar 
essa cangalha, não aceitar esse tipo de comportamento 
de certos setores da imprensa que, de uma maneira 
ou de outra, querem colocar o seu pensamento sem 
provas e sem testemunhas.

Acho que a liberdade de imprensa não é essa. 
A liberdade de imprensa é aquela de noticiar, provar 
e até condenar, se for necessário.

Nós, do PCdoB, protestamos e não aceitamos 
esse comportamento que certos setores da imprensa 
querem ter com a gente.

Obrigado, Sr. Presidente.
Bom fim de semana para todos.

Durante o discurso do Sr. Chico Lopes, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero 
registrar a presença do Padre Deoclides, Prefeito de 
Serra do Ramalho.

Desde a semana passada, ele já começou a tra-
balhar em diversos órgãos, buscando solução para o 
seu Município, tanto na área de saúde como na área 
de recursos hídricos, estradas, etc.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vamos 
cumprir a lista final dos oradores para falarem por 5 
minutos – que se tornaram 3 minutos –, a fim de dar 
início ao Grande Expediente. Hoje há o orador Depu-
tado Arnaldo Jordy, que dispõe de 25 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes 
de passar a palavra à Sra. Deputada Rosane Ferrei-
ra, concederei a palavra, por 1 minuto, aos Deputados 
Pastor Marco Feliciano e Cleber Verde.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com consternação, faço uso deste micro-
fone, mais uma vez – talvez tenha sido o primeiro a 
fazer isso, há meses atrás –, para falar sobre o Pro-
curador do Ministério Público de São Paulo, Dr. Je-
fferson Aparecido Dias, que infelizmente não cansa 
de perseguir Deus.

O Procurador parece que tem alguma ojeriza, 
alguma pendência com os céus. Ele fica sempre ator-
mentando Deus em seus pronunciamentos, em suas 
leis criadas. Para colocar um ponto final em toda essa 
história, vou apresentar hoje, nesta Casa, um projeto 
de lei, a fim de que se perpetue na lei a inscrição “Deus 
seja louvado”, lançada em 1986, nas notas do dinheiro 
brasileiro. Até porque a palavra “Deus” ali é genérica, 
e todo ser humano ou pelo menos a grande esmaga-
dora maioria brasileira acredita em um ser superior.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, no dia 10 de novembro, 
sábado, houve um encontro de despachantes documen-
talistas do Brasil em São Luís. Fruto desse encontro re-
sultou a Carta de São Luís, na qual os documentalistas 
definem, com fundamento na Lei Federal nº 10.602, de 
2002, que a profissão de despachante documentalista, 
apesar de existir há décadas, passou a ter previsão e 
proteção legal. No entanto, precisa ainda de algumas 
complementações, algumas alterações legais.

Um dos pontos fundamentais desse encontro foi 
a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Despachantes Documentalistas do Brasil. Assim, às 
16 horas de hoje, no Plenário 16, vamos instalar essa 
Frente Parlamentar. Aproveito a oportunidade para 
convidar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas a 
estarem lá presentes.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, registro a pre-
sença do Prefeito Costinha, do Maranhão, que está 
prestigiando a sessão. É importante para o Brasil saber 
que um Prefeito como S.Exa. está aqui presenciando 
os trabalhos na tarde de hoje.

Fica registrado o convite aos Deputados e às 
Deputadas.

Muito obrigado.



37210 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro que apresentei um projeto de lei que 
obriga as unidades de saúde a instalarem um sistema 
de câmeras de segurança em unidades de terapia in-
tensiva neonatal, berçários e maternidades.

O objetivo desse projeto é garantir a seguran-
ça da família, da mãe, da criança, e evitar raptos que 
constantemente estão ocorrendo dentro das materni-
dades, dando à família a garantia de que o filho está 
seguro dentro das maternidades.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, senhoras e senhores membros 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados e demais presentes 
neste plenário, boa tarde. Boa tarde aos que nos as-
sistem pela TV ou Internet e a todos àqueles e aquelas 
que nos escutam.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja registrado nos Anais desta Casa e seja publicado 
no jornal impresso, na rádio, no site da Câmara e no 
programa A Voz do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna para registrar que apresentei o 
Projeto de Lei nº 4.628, de 2012, o qual obriga as uni-
dades de saúde a instalarem sistemas de câmeras de 
segurança em unidades de terapia intensiva neonatal, 
berçários e maternidades.

Tenho certeza de que se as unidades de saúde 
forem obrigadas a instalar sistemas de câmeras de 
segurança nas unidades de terapia intensiva neona-
tal, nos berçários e nas maternidades, para monitora-
mento das mães e dos recém-nascidos em todos os 
procedimentos de atenção à saúde até o momento da 
alta, nós vamos diminuir e quiçá acabar com os raptos 
e sequestros de bebês.

O projeto tem como objetivo dar maior segurança 
às unidades de saúde que fornecem serviços relacio-
nados à atenção às gestantes, parto, atenção neona-
tal aos recém-nascidos e maior tranquilidade às mães 
neste momento tão delicado que é a gestação, a hora 
do parto e os primeiros dias de vida de seus bebês.

Infelizmente a imprensa brasileira ainda noticia 
casos de raptos de bebês das unidades maternas, o 
que revela as graves deficiências dos sistemas de se-
gurança até então implantados.

O poder público não pode ficar inerte diante desse 
quadro de insegurança. O momento do nascimento de 
um filho é muito importante para os pais e familiares, 
mas já é cercado de uma série de preocupações. A 
questão da segurança da parturiente e da criança não 

deveria figurar no rol de anseios da família que está 
prestes a receber um novo membro.

As questões concernentes à segurança do am-
biente hospitalar e das maternidades constituem res-
ponsabilidade dos prestadores de serviço, independen-
temente se de natureza pública ou privada. A instituição 
que presta o serviço precisa garantir a segurança de 
seus clientes. E quanto mais seguro o ambiente, me-
lhor para a gestante e o bebê.

A instalação de aparelhos componentes de circui-
to interno e fechado de televisão eleva muito a seguran-
ça. Ademais, o sistema de câmeras exige a integração 
de outros procedimentos destinados a fazer com que 
os mecanismos de segurança funcionem com maior 
efetividade, em todos os seus aspectos, e reduzam 
ao mínimo a possibilidade de falhas e riscos evitáveis.

Assim, considero que o projeto proposto terá 
impactos bastante positivos para a proteção dos re-
cém-nascidos e da família ao aumentar a segurança 
dos serviços de saúde e diminuir as possibilidades da 
ocorrência do rapto de recém-nascidos nos hospitais 
e nas maternidades do País.

Por isso, solicito aos meus pares apoio no sentido 
da aprovação da matéria.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Polícia Civil do Paraná realizou esta sema-
na em Curitiba e na Região Metropolitana a Operação 
Marias, com o objetivo de cumprir mandados de prisão 
da Lei Maria da Penha.

Pelo menos 20 pessoas foram presas no primeiro 
dia da operação e outros 25 mandados estão previstos 
para a semana que vem. Ao todo são 90 policiais que 
fazem parte do grupo que procura acusados de come-
terem atos de violência doméstica contra mulheres.

Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, o res-
ponsável pela operação explicou que a maioria dos 
mandados é referente a crimes de lesão corporal ou 
ameaça e, por se tratarem de pessoas que reincidiram 
no crime, não está prevista a possibilidade de libera-
ção mediante fiança.

Ainda segundo a matéria, a Delegacia da Mulher 
recebe por mês cerca de mil denúncias de violência 
doméstica. Para unificar o trabalho feito pelas 14 De-
legacias da Mulher do Estado, está sendo estudado 
o projeto de criação de uma coordenação estadual.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não tenho 
dúvidas de que essa ação da Polícia Civil e a criação 
de uma coordenadoria estadual para unificar o traba-
lho de enfrentamento à violência doméstica, somadas 
à recente oficialização do Tribunal de Justiça sobre a 
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criação de cinco novas Varas Especiais até o final de 
2012 para atendimento às mulheres vítimas de vio-
lência, são fruto da audiência pública da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher que realizamos no Paraná, em junho deste ano.

Em funcionamento neste Congresso Nacional 
desde fevereiro, a CPMI apura denúncias de omissão 
do poder público relacionada à violência contra as 
mulheres em todo o Brasil e está percorrendo todos 
os Estados.

No Paraná encontramos um cenário permeado 
por precariedades, tanto de recursos humanos quanto 
de infraestrutura. De acordo com o Mapa da Violência 
2012, elaborado pelo Instituto Sangari e pelo Ministério 
da Justiça, o Estado é o terceiro no País em assassi-
natos de mulheres.

Por isso, Sr. Presidente, Deputado Amauri Tei-
xeira, é importante que eu registre essas ações nesta 
Casa: mandados de prisão de homens que reincidem 
na violência contra as mulheres; criação de Varas Es-
pecializadas em diversas comarcas; uma coordena-
doria de enfrentamento à violência são as primeiras 
respostas que o Estado dá a nossa CPMI.

Eu quero aproveitar a oportunidade para parabe-
nizar a Deputada Jô Moraes, que preside a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Eu que-

ro parabenizá-la, parabenizar a Deputada Jô Moraes 
pelo trabalho que essa CPMI tem realizado.

A Bahia tem um índice de violência contra a mu-
lher que nos envergonha. Espero inclusive que a CPMI 
investigue algumas cidades que têm alto índice de 
violência contra a mulher. E o Piauí, que adotou uma 
série de medidas, tem um baixo índice de violência 
contra a mulher. Isso mostra civilidade. O Piauí hoje é 
um dos Estados mais civilizados do Brasil, pois é um 
dos que cometem menos violência contra a mulher 
em comparação com outros Estados. Alguns sulistas 
acham que são muito civilizados, mas têm uma conduta 
incivilizada, mais grave que aquela do Piauí, porque 
agridem mais as mulheres do que os piauienses. Es-
tão de parabéns os piauienses, e esperamos que os 
outros Estados sigam o seu exemplo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, a Polícia Civil do Paraná realizou esta semana em 
Curitiba e na Região Metropolitana a Operação Marias, 
com o objetivo de cumprir mandados de prisão da Lei 
Maria da Penha. Pelo menos 20 pessoas foram presas 
no primeiro dia da operação, e outros 25 mandados 

estão previstos para a semana que vem. Ao todo são 
90 policiais que fazem parte do grupo que procura 
acusados de cometerem atos de violência doméstica 
contra mulheres.

Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, o res-
ponsável pela operação explicou que a maioria dos 
mandados é referente a crimes de lesão corporal ou 
ameaça e, por se tratarem de pessoas que reincidi-
ram no crime, não está prevista a possibilidade de 
liberação mediante fiança. Ainda segundo a matéria, 
a Delegacia da Mulher recebe por mês cerca de mil 
denúncias de violência doméstica. Para unificar o tra-
balho feito pelas 14 Delegacias da Mulher do Estado, 
está sendo estudado o projeto de criação de uma co-
ordenação estadual.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, eu não tenho dúvidas de que essa ação da Po-
lícia Civil e a criação de uma coordenadoria estadual 
para unificar o trabalho de enfrentamento à violência 
doméstica, somadas à recente oficialização do Tribunal 
de Justiça sobre a criação de cinco novas Varas Espe-
ciais até o final de 2012 para atendimento às mulheres 
vítimas de violência, são fruto da audiência pública da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da 
Violência contra a Mulher que realizamos no Paraná 
em junho deste ano. Em funcionamento no Congres-
so Nacional desde fevereiro, a CPMI apura denúncias 
de omissão do poder público relacionada à violência 
contra mulheres em todo o Brasil e está percorrendo 
todos os Estados.

No Paraná encontramos um cenário permeado 
por precariedades, tanto de recursos humanos quanto 
de infraestrutura. De acordo com o Mapa da Violência 
2012, elaborado pelo Instituto Sangari e pelo Ministério 
da Justiça, o Estado é o terceiro no País em assassi-
natos de mulheres, registrando, em 2010, um índice 
de 6,3 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. 
Foram 338 assassinatos, quase um por dia. O Municí-
pio de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, 
é o segundo mais violento do País, com taxa de 24,4 
homicídios. A média nacional foi de 4,4 mulheres as-
sassinadas a cada 100 mil pessoas do sexo feminino.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
na mesma semana em que a Polícia Civil faz valer o 
que determina a Lei Maria da Penha, tivemos o registro 
de uma tragédia que demonstra que as mulheres são 
vítimas de outras formas de violência que precisam 
ser duramente combatidas.

Em Guarapuava, região central do meu Estado, a 
morte de cinco crianças vítimas de um incêndio levou 
à prisão de duas mulheres, uma delas com apenas 19 
anos, mães das crianças que estavam sozinhas em 
um barraco de único cômodo. O incêndio foi causado 
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por velas, que eram usadas para iluminar o ambiente, 
já que a moradia não tinha luz elétrica.

Veiculada pelos jornais de circulação estadual, a 
opinião do delegado responsável pelo inquérito enfa-
tizava o fato de que as mulheres, “de forma habitual e 
reiterada, saíam para a vida noturna, em bares, boates, 
encontros amorosos e coisas do gênero, e deixavam 
as crianças na residência”. Foi o que bastou para a 
revolta popular.

Ameaçadas de linchamento, as mulheres foram 
soltas e estão sob proteção especial, tamanha a co-
moção que a morte das crianças causou na cidade. 
Diante da tragédia, os fatos revelam como são tratadas 
as mulheres em nosso País, seja pelas autoridades, 
seja pela mídia.

Porém, o que causa espanto nesse fato é que 
nem o delegado nem a imprensa procuraram apurar 
como o poder público local permite que ainda hoje sete 
pessoas (duas mulheres e cinco crianças) vivam em 
condições tão precárias. Todos coabitavam num único 
cômodo, sem energia elétrica e sem acompanhamento 
da assistência social municipal, do Conselho Tutelar ou 
outra autoridade que pudesse evitar a flagrante violação 
dos direitos básicos dessas crianças e de sua família.

Por fim, em nenhum momento se questionou a 
ausência dos pais dessas crianças, quando e por que 
foram abandonadas, fazendo com que toda a respon-
sabilidade pela tragédia recaísse sobre as duas mães.

Esse caso é emblemático, por revelar as várias 
faces de uma mesma tragédia, em que as mulheres 
padecem de todas as formas de violência, física, moral 
e psicológica, seja do Estado que deveria protegê-la, 
seja da mídia que deveria preservá-la, seja da socie-
dade que deveria evitar o julgamento moral.

O trabalho da CPMI da Violência contra a Mulher 
deverá estar atento a esse e outros casos de violação 
de direitos. Estamos elaborando um relatório que irá 
propor ações para enfrentar e combater todas as for-
mas de violência, para que tragédias como essa não 
mais aconteçam.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do presente pronunciamento no programa 
A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio 
Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero registrar nesta tribuna o meu reconhe-
cimento com relação ao trabalho realizado pela Igreja 
Assembleia de Deus do Município de Ibirubá, no Es-
tado do Rio Grande do Sul, quando agora, no último 

dia 10, comemorou o seu cinquentenário de fundação 
naquela cidade.

A Igreja ali foi fundada pelo Pastor Otávio Martins 
e hoje é pastoreada pelo Pastor Davi dos Santos Pai-
xão. A Igreja está inserida naquela sociedade de uma 
forma harmoniosa, contribuindo com o poder público 
no sentido de organizar políticas públicas de ação para 
que possamos ter cidadãos emancipados, livres, ho-
mens honrados, homens trabalhadores e cumpridores 
dos seus deveres. 

Então, nós queremos deixar este registro, o nosso 
registro de cumprimentos pelos relevantes trabalhos 
prestados pela Igreja Assembleia de Deus na cidade 
de Ibirubá.

Eu também quero, Sr. Presidente, dizer nesta tri-
buna que protocolamos um projeto de lei que institui 
o dia 16 de julho como o Dia Nacional da Inclusão da 
Telefonia. A data de 16 de julho de 1997 foi o dia em 
que foi promulgada a Lei Geral das Telecomunicações. 

A Lei Geral das Telecomunicações foi o marco 
regulatório, quando se transferiu do setor público para 
a iniciativa privada o controle do mercado de teleco-
municações do Brasil, e estava fundamentada em três 
premissas: qualidade, universalidade e competitividade. 
Ainda hoje nós não notamos essas premissas, esses 
objetivos alcançados.

Então, a Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL teria uma data específica no seu calendário, 
no calendário da Nação, como data marcante para se 
fazer uma reflexão sobre a qualidade dos serviços de 
telefonia oferecidos para a Nação brasileira.

Também noticiamos aqui que, no dia 21 de no-
vembro próximo, nós protocolaremos no Ministério 
Público Federal uma denúncia contra as operadoras 
de telefone no que diz respeito aos serviços ofereci-
dos à população. 

Registro também que os brasileiros irão desligar 
os seus telefones celulares das 13 horas à 1 hora, em 
protesto contra as tarifas praticadas, porque são as 
mais caras do mundo, e também contra a baixa qua-
lidade dos serviços oferecidos. 

Até que a CPI seja instalada, nós vamos proto-
colando denúncias no Ministério Público Federal, no 
Tribunal de Contas da União, nas delegacias de polí-
cia, até que o povo brasileiro possa ter serviços com 
qualidade na telefonia e com preços justos. 

Era isso, Presidente. Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo No-
gueira, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Stédile, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (José Stédile) – Com a pa-
lavra o Deputado Renan Filho, de Alagoas.

O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quero falar na tarde de hoje sobre a aprovação 
dos royalties do pré-sal, e para isso já subi na tribuna 
nesta semana.

Diante da crise financeira que afeta os Municípios 
e da queda dos repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios, é fundamental que as novas regras de 
distribuição dos royalties do petróleo sejam sanciona-
das prontamente pela nossa Presidente.

Uma partilha mais equilibrada dos royalties en-
tre todos os Estados e Municípios pode ser a chance, 
Sr. Presidente, de reequilibrar as finanças municipais 
e mais, de se fazer justiça social aos Estados e Mu-
nicípios mais pobres, permitindo que esses recursos 
sejam utilizados como forma de alavancar as econo-
mias locais.

A nova distribuição irá beneficiar todos os Estados, 
com exceção do Rio de Janeiro, que terá uma pequena 
redução de 4% dos royalties no próximo ano. Porém, 
com as projeções de produção, em 2015 esse Estado 
já estará recebendo mais do que recebe atualmente. 
Além disso, ficará constitucionalmente garantido que 
os Estados produtores receberão uma compensação 
financeira.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que o pro-
jeto aprovado prevê a destinação dos recursos dos 
royalties para a educação, a saúde e a segurança, 
setores fundamentais. Serão 140 bilhões investidos 
até 2020 e essa quantia pode e deve ser aplicada de 
forma justa e equânime, beneficiando todos.

Por isso peço: sanciona, Dilma! Royalties para 
todos!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Stédile) – Com a pa-

lavra o Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiro quero parabenizar o povo de Ser-
ra do Ramalho por ter eleito o Padre Deoclides. Pelo 
pouco tempo que nós ficamos lá trabalhando juntos por 
Serra do Ramalho, eu percebi que ele será um Prefei-
to responsável, um Prefeito competente e preocupado 
com as questões centrais do povo daquela cidade.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero deixar 
registrada uma justificativa do meu voto em relação 
aos royalties em artigo com o título Um voto pela edu-
cação de qualidade.

Eu votei no projeto Zarattini porque entendia – 
e entendo – que nós não podemos perder a chance 
de dar o salto de qualidade que o Brasil tem que dar, 

um salto para o desenvolvimento com avanço social, 
desenvolvimento tecnológico com avanço social. Esse 
salto foi dado pelos Estados Unidos, investindo maci-
çamente na educação; foi dado pelos tigres asiáticos, 
investindo maciçamente na educação; foi dado pelos 
países europeus e pelo Japão. E o Brasil está perden-
do essa oportunidade.

O Ministro Mercadante está insistindo, a Presi-
denta Dilma insiste em que é necessário investir na 
educação 100% dos recursos dos royalties, para que 
possamos dar um salto de qualidade tanto no nosso 
avanço econômico quanto social.

Sr. Presidente, também quero deixar registrada a 
nossa alegria – já registrei, mas quero encaminhar um 
discurso por escrito – pelo investimento de 3 bilhões 
de reais no Nordeste com o programa de irrigação da 
Presidenta Dilma. 

Estamos pedindo prioridade desse programa 
para o Vale do Salitre, em Jacobina, o Baixio de Ire-
cê, Vale do Iuiú, em Malhada, e Canal de Irrigação 
Mocambo-Cuscuzeiro, em Santa Maria da Vitória, pois 
essas regiões são fundamentais para desenvolver o 
Semiárido nordestino.

Por último, quero expressar nossa alegria com o 
avanço do percentual do PIB nos programas sociais 
do Governo Lula e Dilma. Saltamos de 13% para 17% 
do PIB em investimentos em programas sociais em 10 
anos, Padre Luiz Couto! Chegamos a 656 bilhões de 
reais investidos em programas sociais. 

Não é à toa que o Brasil está mudando seu perfil. 
Não é à toa que incluímos quase 30 milhões de pes-
soas na classe média. Não é à toa que o Brasil vem se 
desenvolvendo social e economicamente. É em função 
de investimentos em programas sociais.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo 
esta tribuna para falar sobre a votação dos royalties 
aqui na Câmara dos Deputados e deixar registrado o 
artigo Um Voto pela educação de qualidade, de nos-
sa autoria:

“Virou um chavão da opinião pública exigir 
mais investimentos para a educação brasileira, 
assim como virou um clichê a cobrança de mais 
transparência no uso do dinheiro público pela 
esfera política. Pela primeira vez, o Congresso 
Nacional teve a chance de transformar essas 
exigências e cobranças da sociedade em reali-
dade concreta: destinar 100% dos royalties do 
petróleo – exclusivamente – para a educação. 
Ou seja: nunca mais iríamos ouvir nenhum go-
vernante reclamar da falta de orçamento em 
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caixa para construir mais escolas e melhorar 
os salários dos professores. Infelizmente, a 
proposta foi rejeitada por uma maioria de 286 
Deputados contra 124.

O que é mais difícil de compreender, con-
tudo, não é o resultado da votação da última 
quarta-feira (07), mas a maneira como diver-
sos porta-vozes da sociedade tacharam os 
Deputados que votaram a favor do repasse de 
100% dos royalties do petróleo para a merenda 
e ônibus escolares, fardamento, computado-
res etc.: traidores do eleitor baiano. O rótulo 
soou estranho, mas, principalmente, causou 
enorme conflito de quem votou consciente de 
que respondia por um desejo da população, 
que pressionou o Congresso Nacional, recen-
temente, a votar favoravelmente à destinação 
de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para 
a educação.

Com os pés no chão, 124 Parlamenta-
res, entre eles, nove petistas baianos, vota-
ram a favor do Projeto de Lei nº 2.565/11, do 
Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que prevê 
o repasse de 100% dos royalties do petróleo 
– unilateralmente – para a educação. Ou seja: 
votaram contra qualquer manobra ou tentativa 
de desviar o dinheiro do petróleo para pagar 
qualquer outra dívida fora do Plano Nacional 
de Educação (PNE).

Os 124 Deputados contrariaram, inclusi-
ve, os seus próprios interesses eleitorais. Se-
ria mais fácil, talvez, continuar jogando para a 
plateia e aprovar um projeto que não diz onde 
será gasto o dinheiro por cada Município e, 
ainda por cima, deixa descoberta a fonte dos 
recursos que garantiriam a aplicação de 10% 
do PIB em educação. De onde a Presidenta 
Dilma Rousseff vai retirar esse dinheiro ago-
ra? Será da saúde? Será da agricultura? Será 
das estradas? Porque de algum lugar vai sair 
o dinheiro. E aí? Como é que fica?

Por isso, os nove Deputados baianos (e 
eu estou entre eles) votaram pela cidadania 
e pela verdade de quem leva o País a sério; 
de quem tem responsabilidade histórica com 
o desenvolvimento do Brasil; de quem ouve a 
opinião do povo; de quem vota no certo, inde-
pendentemente das consequências eleitorais 
desta decisão. Mas é inadmissível ser tachado 
de traidor por quem mais usa o discurso da 
educação como escudo de críticas. Nós com-
preendemos, e não temos medo de retaliações 
por essa decisão, que investir em educação 

significa apostar no crescimento de cada Mu-
nicípio a partir do desenvolvimento intelectual 
de cada criança, jovem e adulto alfabetizado 
e graduado no Brasil.

Sem demagogia, sem promessas vãs, 
sem enganar o povo com projetos impossíveis, 
nove Deputados petistas da Bahia enxergaram 
no repasse de 100% dos royalties para a edu-
cação a fonte orçamentária a aplicarmos 10% 
do PIB no setor, sem prejuízos para outras 
pastas, como saúde, esporte, agricultura etc. 
Votamos pela transformação do ‘bilhete pre-
miado do pré-sal’, como diria o ex-Presidente 
Lula, na maior revolução educacional que o 
Brasil poderia experimentar.

‘Nunca antes na história deste País’ a 
educação teve a oportunidade de receber tan-
tos recursos com um único objetivo: melhorar 
a qualidade de ensino e finalmente conseguir, 
a partir de uma fonte confiável e duradoura, 
todos os recursos necessários para engrenar 
a locomotiva da democracia. Afinal de contas, 
como diria o baiano Anísio Teixeira, só existirá 
democracia no Brasil no dia em que se montar 
no País a máquina que prepara as democra-
cias: a escola pública. E nós, do PT, votamos a 
favor da escola pública porque sabíamos que 
dificilmente teríamos uma outra oportunidade 
de fazê-lo novamente. E agora, o quê fazer?”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
ro dizer mais uma vez que nosso Governo trabalha, 
e trabalha muito, Sr. Presidente! Nós, que somos da 
base deste Governo, temos orgulho de estar ao lado 
da Presidente da Dilma, temos orgulho de trabalhar ao 
lado deste Governo, que tantos benefícios traz para a 
nossa população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, povo 
brasileiro que nos assiste, sobretudo o povo nordesti-
no, que passa por tanto sofrimento, mas que em nosso 
Governo teve um tratamento diferenciado, foi acolhido 
inicialmente pelo nosso ex-Presidente Lula e agora é 
abraçado pela Presidenta Dilma, quero anunciar que 
nosso Governo irá investir mais de R$ 3 bilhões no 
Nordeste através do Programa Mais Irrigação, que 
será lançado logo mais, às 16 horas, no Palácio do 
Planalto. Esse programa levará água para mais de 200 
mil hectares para auxiliar o desenvolvimento regional.

Quero fazer aqui uma saudação especial ao nos-
so grande Ministro da Integração, Fernando Bezerra, 
que faz parte da nossa equipe e irá participar do lan-
çamento do Programa Mais Irrigação, mais uma vez 
demonstrando competência, capacidade e disposição 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37215 

para enfrentar de maneira humilde e serena os mais 
diversos desafios.

De acordo com o Ministro Fernando Bezerra, a 
prioridade é não deixar faltar água para a população 
afetada pela seca. Para isso, a Operação Carro-Pipa, 
operada pelo Exército Brasileiro, já tem mais de 3.300 
carros-pipas contratados. A previsão é contar com a 
ajuda de mais de 5 mil carros-pipas nos próximos 60 
dias, em razão da crescente situação de emergência 
nos Municípios nordestinos – mais de 1.200 cidades 
já foram atingidas pela seca.

Como medidas estruturantes para combater os 
problemas da seca, desde o PAC 1, o Governo Federal 
tem investido cada vez mais na melhoria e ampliação 
da infraestrutura hídrica do Nordeste, e até o final de 
2014 serão investidos R$ 24 bilhões em adutoras, em 
barragens, em canais de transposição, que vão levar 
água para as populações que vivem no Semiárido do 
Nordeste, principalmente as que vivem no interior.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gos-
taria de solicitar à Presidenta Dilma e ao Ministro da 
Integração Nacional a priorização de algumas localida-
des no Estado da Bahia. São elas: Vale do Salitre, em 
Jacobina; Santa Maria da Vitória, Canal de Irrigação 
Mocambo-Cuscuzeiro; Baixio de Irecê; Vale do Iuiú, 
no Município de Malhada. Gostaria também que fos-
se priorizado um projeto de irrigação para beneficiar o 
povoado de Caldeirão, no Município de Uibaí.

Era o que tinha a dizer
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo 

esta tribuna para dar como lido uma artigo da Secre-
taria de Comunicação Social do Governo divulgando 
que o investimento federal em políticas sociais saltou 
de 13% para 17% do PIB em 10 anos e chega a 656 
bilhões de reais:

“Os investimentos anuais do Governo Federal em 
políticas sociais saltaram de 13% do Produto Interno 
Bruto (PIB) há dez anos para quase 17% em 2012. 
‘Com o crescimento do PIB nesse período, o valor 
absoluto dobrou em menos de uma década e corres-
ponde, neste ano, a R$ 656 bilhões’, disse a Ministra 
do Planejamento, Miriam Belchior, durante o 3º Fórum 
Interconselhos. Na reunião, na última sexta-feira (9), 
no Palácio do Planalto, Governo e conselheiros repre-
sentantes da sociedade civil acertaram como será o 
acompanhamento da execução do PPA 2012-2015, o 
Plano Mais Brasil.

A ideia é realizar encontros semestrais do Fórum, 
que fará uma análise dos relatórios produzidos pelo 
Ministério do Planejamento. Estão previstas também a 
realização de debates virtuais e o fortalecimento das 
instâncias de monitoramento nos conselhos nacionais, 
como meios de propiciar mais transparência na aplica-

ção das verbas públicas. ‘A maior defesa da democracia 
é vê-la aplicada na prática’, disse o Ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, durante o encontro, que reuniu cerca de 200 
representantes de entidades de movimentos sociais 
e membros de conselhos e conferências nacionais.

De acordo com o Ministro, é necessário ampliar 
a participação da sociedade com a efetivação de ins-
trumentos de consulta, como plebiscitos e referendos. 
Segundo ele, está sendo construído um sistema nacio-
nal de participação social, para ‘dar maior organicidade 
ao processo de participação que, com isto passará a 
ser uma política de Estado’. Para ele, a democracia 
participativa ‘já saiu do discurso para a prática’.

Mais Brasil – O Plano Mais Brasil foi aprovado no 
Congresso Nacional com R$ 5,5 trilhões em recursos 
para as políticas sociais, de infraestrutura, produtivas 
e ambientais nos próximos quatro anos. Entre os R$ 
2,5 trilhões em investimentos sociais, 55% são para 
a Previdência Social, que beneficia direta e indireta-
mente mais de 100 milhões de brasileiros, e 12% para 
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Do R$ 1,1 trilhão para infraestrutura, 57,7% irão para 
saneamento básico e construção de moradias.

Os conselheiros participaram da elaboração do 
PAA 2012-2015. No II Fórum Interconselhos, em ou-
tubro do ano passado, foram apresentadas mais de 
600 propostas que, depois de analisadas, resultaram 
na incorporação total de 77% das sugestões e parcial-
mente de cerca de 20% no texto do projeto de lei do 
PPA enviado ao Congresso Nacional.

Na opinião da Ministra Miriam Belchior, o Fórum 
Interconselhos supre a necessidade de um espaço 
próprio, institucionalizado e permanente, para que a 
participação social colabore para a implementação e 
o aperfeiçoamento do PPA.

Entre as metas até 2015 está, por exemplo, a as-
sistência técnica para 1,5 milhão de produtores rurais 
e oferecer 8 milhões de vagas na educação profissio-
nal e tecnológica. O PPA prevê implantar mais 3.272 
unidades básicas de saúde para alcançar o total de 
40.164 instaladas. Além de incluir 800 mil famílias em 
extrema pobreza no Programa Bolsa Família, o plano 
busca ampliar a cobertura previdenciária das mulheres 
trabalhadoras de 64,5% para 75%.”

O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Stédile, 
só para constar em ata a correção de uma informação: 
os telefones celulares serão desligados no dia 21, por 
1 hora, das 12 horas às 13 horas. Portanto, serão des-
ligados por 1 hora: das 12 horas às 13 horas.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Dia 21, 
todos desligando os celulares das 12 horas às 13 ho-
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ras, para pressionarmos as empresas telefônicas, que 
prestam um péssimo serviço, a baixarem suas tarifas, 
que são escandalosamente altas.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo No-
gueira, o Sr. José Stédile, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Deputado José Stédile, do PSB do Rio 
Grande do Sul. S.Exa. tem 3 minutos.

Depois, falarão os Deputados Valdir Colatto e 
Severino Ninho, e nós encerraremos o Pequeno Ex-
pediente. Eu peço que sejam divulgados em A Voz do 
Brasil os últimos discursos do Pequeno Expediente, 
inclusive o meu.

O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Inicialmente gostaria de saudar a presença no 
nosso plenário do Prefeito eleito de Nova Prata, Volnei, 
do Partido Socialista Brasileiro, que vem lutar pelos in-
teresses da sua cidade, do municipalismo brasileiro, 
que enfrenta graves problemas financeiros. Nova Prata 
é uma cidade da Serra Gaúcha que vem crescendo e 
se desenvolvendo com qualidade.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de falar hoje aqui 
sobre um grave problema que vem atingindo as gran-
des cidades brasileiras: o alto custo das passagens 
de ônibus. Tem havido, e não são raras, manifesta-
ções de estudantes, de trabalhadores, da sociedade 
civil organizada, para diminuir o preço das passagens, 
mas a tendência, Sr. Presidente, é que aumente, ao 
contrário de diminuir. 

Por que vai aumentar? Nós sabemos que o preço 
das passagens é calculado pelo IPK (Índice de Pas-
sageiros por Quilômetro). E tem diminuído em todo o 
Brasil o número de passageiros que utilizam o trans-
porte público coletivo, o que faz com que aumente o 
valor da passagem. Aumentando o valor da passagem, 
diminuem ainda mais os passageiros. Essa é uma bola 
de neve que vem crescendo e um grave problema que 
o Governo Federal, junto com os Governos Estaduais 
e as grandes prefeituras, precisa enfrentar.

Na minha opinião, o Governo Federal está na con-
tramão da história ao incentivar o transporte individual, 
dando isenção para a compra de veículos, diminuindo 
o IPI, incentivando a aquisição de carros pelas pesso-
as, em detrimento do transporte público. Nós vamos 
enfrentar, cada vez mais, grandes engarrafamentos. 
Estamos valorizando o individual, e não o coletivo. É 
preciso com urgência tomar medidas para rever essa 
posição do Governo Federal, para incentivar o trans-

porte público coletivo de qualidade, barato, ágil. Mas 
é preciso uma política mais forte do Governo Federal 
direcionada para isso.

Também gostaria de salientar, Sr. Presidente, a 
grande vitória do povo brasileiro ontem, quando nós 
aprovamos aqui, por unanimidade, o adicional de 30% 
de periculosidade e risco de vida para os vigilantes, 
esses profissionais que protegem o bem particular, a 
vida e o patrimônio dos outros. Eles merecem, sim, 
esses 30% de periculosidade que já são pagos em 
boa parte do País.

Muito obrigado pelo espaço.
Bom final de semana para todos.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nós, aqui nesta Casa, temos que nos acostumar a bus-
car soluções para os problemas que afligem a socie-
dade brasileira. Nós estamos trabalhando nessa linha.

Esta Casa está praticamente trabalhando em 
aprovação de medidas provisórias, ficando nós, legis-
ladores, em segundo plano na atribuição de legislar. 
Então, nós temos que buscar escutar a sociedade para 
resolver os problemas que ela tem.

Assim é a questão do horário de verão, que in-
ferniza a vida da maioria dos brasileiros, e não se 
consulta a sociedade – entre 80% e 90% são contra e 
têm sérios problemas de saúde por causa da aplicação 
desse horário. Além disso, não há qualquer economia 
no consumo de energia. É só ver a fatura de antes e 
durante o horário de verão para perceber que não existe 
economia nenhuma. Mas nós estamos impondo, atra-
vés de decreto, a retirada de 1 hora, 2 horas de sono 
do brasileiro. Esse é um dos problemas.

No dia de ontem, Sr. Presidente, também falei 
aqui da questão do abastecimento de milho para Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, onde está falindo o setor 
da suinocultura e da avicultura. Não há providências da 
CONAB, do Ministro da Agricultura nem do Ministro da 
Fazenda para resolver a situação. Está-se empurran-
do o problema para frente, e o setor está quebrando. 

Nós levantamos isso e pedimos à Presidente Dil-
ma que tome pessoalmente a decisão de socorrer esse 
setor importante para a economia brasileira. Quando 
a questão é relativa ao setor de automóveis, no outro 
dia se resolve. Quando é para a agricultura, para a 
produção, não tem jeito, não se resolve. 

Também pedimos ao Deputado Paulo Pimenta, 
Presidente da Comissão de Orçamento, que aprove 
uma suplementação de recursos de 100 milhões de 
reais, que é o recurso orçamentário de 2012 para 
o Seguro Rural, principalmente para a produção de 
maçã, que está descoberta. São 35 milhões, dos 100 
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milhões, que não liberam. Esperamos que na próxima 
semana esses recursos sejam liberados.

Registro também, Sr. Presidente, que segunda-
-feira, às 14 horas, nós faremos uma audiência em 
Florianópolis, na Assembleia Legislativa, para tratar da 
Lei dos Caminhoneiros. Convidamos os catarinenses, 
quem quiser ir lá, para levantarmos a questão da Lei 
nº 12.619, de 2012, que tem que ser resolvida, tem 
que ser reestudada, para se adaptar ao Brasil real, 
porque as empresas de transportes estão quebrando 
e os motoristas autônomos não têm como obedecer 
a essa legislação. Não se ouviu a sociedade. Nós pre-
cisamos resolver isso.

Sr. Presidente, uma outra questão para a qual nós 
temos que buscar solução logo é a implantação do Có-
digo Florestal. Com os vetos, sem os vetos, nós ainda 
temos que discutir isso. Nós temos que votar ou não 
os vetos. Existe a Lei nº 12.651, que é o novo Código 
Florestal brasileiro, e essa situação, do jeito que está, 
tem que ser resolvida. Esta Casa tem que começar a 
se debruçar sobre esse assunto. Ainda precisamos 
tratar da regulamentação da lei e de como aplicá-la. 

Esperamos que o INCRA, juntamente com o 
IBAMA e os órgãos ambientais, harmonize os proce-
dimentos para a implantação desse Código. É neces-
sário fazer o Cadastro Ambiental Rural e apresentá-lo 
através da informática. Ele é declaratório. E aí, então, 
precisamos ver o que fazer para adaptar a nova lei, 
para que possamos implantar o Código Florestal bra-
sileiro. Aí, sim, vamos ver os grandes problemas que 
deixamos de resolver, porque eles vão acontecer e 
precisaremos solucioná-los.

É bom que os Deputados desta Casa comecem a 
trabalhar nessa questão, até porque entendo que cada 
Estado tem que fazer uma lei para regulamentar suas 
questões específicas do Código Florestal.

Esse é o apelo que faço a esta Casa.
Obrigado. 
O PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a pa-

lavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria que V.Exa. me permitisse destacar que acaba de 
ser nomeado Ministro do Tribunal Superior Eleitoral o 
eminente jurista Henrique Neves, que passou a compor, 
em novo período, aquela Egrégia Corte, hoje presidida 
pela Ministra Cármen Lúcia, também componente das 
mais brilhantes do Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, por oportuno, que o recém-nomeado 
já pontificara ali como membro dos mais preeminentes, 
estando até recentemente como Ministro substituto, 
convocado quando assim se fazia necessário, com 
base na legislação vigorante.

Para quantos acompanham de perto os trabalhos 
do TSE será fácil apontar o alto nível dos julgamentos 
processados, quer os de caráter monocrático, quer os 
consequentes da votação de todos os seus sete pre-
claros integrantes.

Sabe-se que vem sendo cogitada como iminente 
a modificação do sistema eleitoral, tornada indispensá-
vel, diante do numeroso expediente recursal, prestes, 
no momento, a alcançar a casa dos 8 mil, procedentes 
em todo o País.

O Supremo Tribunal Federal, além da Presidente 
Cármen Lúcia, ali também se faz presente pelos ma-
gistrados Marco Aurélio Mendes de Farias Mello e Dias 
Toffoli, agora sobrecarregados com o julgamento da 
Ação Penal nº 470, para a qual se voltam as atenções 
da população brasileira.

No que concerne, especificamente, à atual estru-
tura da Justiça Eleitoral, é de ressaltar que o TRE do 
Ceará postula uma nova sede, reivindicação imperio-
sa, conforme testemunho do Desembargador Ademar 
Mendes Bezerra, seu atual Presidente, homenageado 
recentemente por esta Casa, em razão do transcurso do 
80º aniversário do tribunal de nossa Unidade Federada.

Ao saudar, como o faço, o retorno do Ministro Hen-
rique Neves ao TSE, confio em que o seu desempenho 
corresponderá às expectativas dos que nele sempre 
viram um julgador integérrimo, em condições de cola-
borar com o aprimoramento da respectiva legislação, 
que esta Casa buscou aprimorar, com observância e 
princípios éticos inafastáveis.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Deputado Weliton Prado.

O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo a Presidente Dilma Rousseff, 
que teve a sensibilidade de enviar a esta Casa a Me-
dida Provisória nº 579, de 2012, a medida provisória 
do bem, que reduz as tarifas de energia. Isso vai dimi-
nuir o sofrimento de milhares de famílias que já pagam 
uma das mais caras contas de luz do mundo. E Minas 
Gerais tem o ICMS mais caro do Brasil. Em 2008, con-
seguimos a primeira redução de 17% na conta de luz.

Sou membro efetivo da Comissão que vai anali-
sar a MP 579. Já fizemos quatro audiências públicas. 
Hoje tivemos reunião no Senado, com representantes 
do Governo e de diversas entidades do setor. A MP 
traz uma medida fundamental para diminuir o custo de 
produção no nosso País, gerar emprego, gerar renda 
e beneficiar os consumidores residenciais, que terão 
uma redução no valor das contas de luz de 16% para 
as residências e de até 28% para o comércio e a indús-
tria. Além disso, há o terceiro ciclo de revisão tarifária, 
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que vai acontecer ano que vem, e é outra possibilidade 
também de termos uma redução.

O consumidor já é muito sacrificado, porque paga 
o ICMS na conta de luz duas vezes. Por exemplo, o 
ICMS em Minas Gerais é 30%, mas a cobrança não é 
igual à matemática – um mais um não são dois, quatro 
mais quatro não são oito. São 30%, mas há a cobrança 
por dentro. O consumidor chega a pagar 42% de ICMS, 
porque é resultante do consumo... Ele paga sobre o 
consumo e sobre os impostos. Então, paga duas ve-
zes, no valor da conta de luz, a tributação do ICMS. E, 
da mesma maneira, no preço de qualquer produto que 
o consumidor compra na prateleira do supermercado, 
na padaria, ou um carro, já está embutido ali o custo 
da energia. Então, é muito importante a aprovação da 
MP 579, que reduz a conta de luz para os consumi-
dores brasileiros.

Esse debate tem que continuar, inclusive colo-
cando o dedo na ferida. Não vai haver praticamente 
percepção de perda de receita por parte dos Gover-
nadores, porque não se está reduzindo o ICMS. Vai-
-se deixar de cobrar ICMS em cima dos encargos. Isso 
vai gerar emprego, renda, aquecer a economia. E tem 
tudo para aumentar, inclusive, a arrecadação dos Es-
tados. E o próximo ponto em que temos que colocar o 
dedo na ferida, é discutir o ICMS em relação à conta 
de luz. Como eu disse, em São Paulo, é 30%; em Mi-
nas Gerais, chega a 42%, com a cobrança por dentro.

Vamos nos empenhar para aprovar a MP 579 e 
garantir a redução da conta de luz.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pro-
nunciamento seja amplamente divulgado por todos 
os meios de comunicação da Casa, de forma muito 
especial no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Peço 
que se divulgue no programa A Voz do Brasil o pro-
nunciamento do Deputado Weliton Prado.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Severino Ninho, do PSB de 
Pernambuco. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
recebi dois ofícios do Banco Central referentes a duas 
indicações minhas, encaminhadas por esta Casa, so-
bre defesa do consumidor.

A primeira refere-se àquela famosa TAC – Taxa 
de Abertura de Crédito. Cobram-se mil reais, cobra-se 
quanto se quer. Uma pessoa do povo vai comprar um 
carro popular, um carro usado, faz um empréstimo de 
10 mil reais, e a TAC é de 600 reais. Há carros cuja 
TAC chega a 5 mil reais.

A outra indicação se refere a contas bancárias 
sem movimentação. Pessoas do povo abrem uma conta, 

às vezes, por conta de um emprego público temporá-
rio. Deveria ser uma conta-salário, mas o banco logo 
oferece um pacote completo: cartão de crédito, cheque 
especial. A pessoa deixa a conta sem movimento e, 
quando vê, deve mil reais de taxas bancárias. 

Essas duas indicações foram respondidas pelo 
Banco Central como sendo legais, pois têm regulamen-
tação. Para me consolar, na indicação sobre a Taxa de 
Abertura de Crédito, afirma que as minhas informações 
servirão para subsidiar possíveis alterações nas reso-
luções do Banco Central.

Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
resta-nos apresentar um projeto de lei disciplinando 
essas duas ações. Eu acho que nós Parlamentares, 
que representamos o povo brasileiro, não podemos 
concordar com que se cobrem taxas tão elevadas para 
a aprovação de um simples cadastro de uma pessoa 
do povo ou de qualquer cidadão que queira aprovar 
um financiamento, um empréstimo, em uma institui-
ção bancária. 

Deixo aqui o meu lamento diante das informações 
recebidas do Banco Central, no que se refere a essas 
indicações feitas por mim, pedindo que o Banco Cen-
tral e o Conselho Monetário Nacional regulamentem 
melhor essas taxas e essas cobranças. 

Sabemos que os bancos ganham muito neste 
País, lucro fácil. É preciso que nós nos preocupemos 
mais com os direitos dos nossos concidadãos, dos nos-
sos patrícios, respeitando o patrimônio do nosso povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Jor-
dy, do PPS do Pará.

Agradeço a V.Exa. pela paciência. V.Exa. tem sido 
sempre um homem generoso, tranquilo nesta Casa 
e tem um relacionamento muito bom com todos nós. 
Portanto, agradeço V.Exa. pela paciência.

V.Exa. tem 25 minutos para fazer uso da palavra 
tranquilamente.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Sem 

revisão do orador.) – DISCURSO DO SR. DEPUTA-
DO ARNALDO JORDY QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Há três 
Deputados inscritos para Comunicação de Liderança 
por seus partidos, no momento, no plenário. A priorida-
de é por ordem de chegada. São os Deputados Danilo 
Forte, Paes Landim e Paulo Pimenta. 
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Concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB. 
S.Exa. dispõe de 9 minutos. 

O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Amauri Teixeira, meu amigo, Deputado Zé Geraldo, 
Deputado Paes Landim, Sras. e Srs. Deputados, meus 
cumprimentos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se-
mana passada, esta Casa concluiu uma votação há 
muito esperada: a mudança nas regras de partilha 
dos recursos do pré-sal e a participação especial na 
exploração do petróleo. Considero que vivenciamos, 
na noite do dia 6, um momento histórico, onde neste 
plenário, que reúne a pluralidade do nosso País, rea-
firmamos o sentido de uma Federação. 

Na escolha que fizemos pelo texto do Senado 
está posto nosso compromisso com os Municípios de 
todos os quadrantes brasileiros que vivem situação 
de penúria, inimaginável por muitos que se dedicam 
hoje ao exercício rotineiro de criticar as decisões desta 
Casa. Não existem vencedores nem perdedores. So-
mos todos vitoriosos pela partilha justa que descortina 
um novo amanhã, com uma fonte de recursos capaz 
de fazer frente aos investimentos que necessitamos 
em infraestrutura, educação, saúde, segurança, erra-
dicação da miséria, cultura, esporte, pesquisa, ciência 
e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, mitigação 
das mudanças climáticas e tratamento de dependen-
tes químicos. 

O Brasil está completando uma década em que o 
Governo tem perseverado no combate às desigualdades 
sociais, por meio de políticas públicas de transferên-
cia de renda às famílias mais carentes. Entendo que 
as riquezas oriundas da exploração do pré-sal serão 
o instrumento para que o País empreenda uma nova 
era, a de superar as desigualdades sociais por meio 
de investimentos nas regiões menos favorecidas, exa-
tamente onde residem as famílias carentes que hoje 
são beneficiárias dos programas de transferências de 
rendas. Esse é o avanço que proporcionamos com a 
histórica votação do último dia 6, ensejando condições 
para o desenvolvimento justo de todo o País, não só 
das cidades mais pobres, que têm no FPM sua princi-
pal receita, como também nos grandes centros, onde 
a pobreza e a vulnerabilidade social aumentam os nú-
meros da violência e do consumo de drogas, gerando 
infelicidade e desespero no seio das famílias brasileiras. 

O combate à pobreza, o enfrentamento da violên-
cia e o desenvolvimento que virá nivelar o crescimento 

regional se fazem com investimentos, com aporte de 
recursos públicos em obras estruturantes, estabelecen-
do pilares para o desenvolvimento sustentável. Esse 

tempo torna-se mais próximo com a distribuição justa 
e igualitária dessa riqueza que é de todos os brasilei-
ros. Com a aprovação do texto do Senado, praticamos 
aqui a solidariedade que é esperada de quem repre-
senta o povo. 

Considero prova de maturidade legislativa e de 
muita sensatez a aprovação da partilha sem o enges-
samento de destinação desse recurso para uma só 
área. Precisamos investir na educação? Sim, claro que 
precisamos, e a proposta que aprovamos aqui prevê 
isso, ao lado de outras áreas tão carentes de recursos. 
Afirmar que votamos contra a educação é uma falácia, 
inclusive porque atualmente os recursos dos royalties 
não podem ser investidos na educação. É no texto que 
aprovamos aqui, exatamente no art. 3º do projeto de 
lei, que estabelecemos essa destinação, de acordo 
com a necessidade de cada Município. 

Outras questões gostaria de abordar aqui, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas que guar-
dam relação com o pacto federativo. Tivemos ontem 
mais uma mobilização de municipalistas na tradicional 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, que reúne Prefeitos, 
Vereadores e lideranças municipais em busca de so-
luções para os graves problemas que afetam os Mu-
nicípios brasileiros. 

Estudo da Confederação Nacional de Municípios 
apresenta um rombo nos cofres municipais de 25,4 
bilhões de reais, correspondendo ao aumento das 
despesas municipais com o piso nacional dos profes-
sores, a justa política de valorização do salário mínimo 
e a redução de receitas do Fundo de Participação dos 
Municípios, consequência das desonerações tributá-
rias promovidas pelo Governo Central e da estagna-
ção da economia.

No Ceará, meu Estado, esta situação se agrava 
pela seca que atinge todos os Municípios, a mais vio-
lenta dos últimos 30 anos, agregando custos que não 
estavam programados às Prefeituras. De acordo com 
a APRECE – Associação dos Prefeitos do Estado do 
Ceará, a redução do FPM em nosso Estado alcançou 
até outubro deste ano a média de 5% em relação aos 
repasses de 2011. Some-se, então, à queda no FPM, 
o aumento das despesas com o custeio da máquina, 
o piso do magistério, o aumento do salário mínimo e 
a necessidade de atender a população com abaste-
cimento de água e, muitas vezes, até de alimentos. 
Podemos imaginar o desespero dos Prefeitos para 
atender aos munícipes. 

Tem outro fator que precisa ser considerado. Por 
se encontrarem no último ano do mandato, os gestores 
municipais são obrigados ao equilíbrio financeiro impos-
to pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não 
podem deixar Restos a Pagar para o exercício seguin-
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te, embora tenham a receber da União. Este é o outro 
gargalo. Os Prefeitos têm redução do FPM, aumento 
das despesas e Restos a Pagar devidos pela União 
de obras que estão em andamento, lembrando que a 
mesma Lei de Responsabilidade Fiscal não permite 
o cancelamento ou a paralisação de obras iniciadas, 
o que é muito positivo. Obra iniciada significa recurso 
público, e sabemos o prejuízo para a população e para 
os cofres públicos de obras inacabadas.

Estudo da Confederação Nacional de Municípios 
indica dívida de 18,2 bilhões da União para com as 
Prefeituras, a maior parte de obras do Programa de 
Aceleração de Crescimento, o PAC. O mesmo estudo 
aponta que cerca de 2 mil Prefeituras do País fecha-
rão o ano com contas pendentes, sem verba em caixa. 
Alguma providência precisa ser tomada.

Em Salvador, na reunião do Conselho Deliberativo 
da SUDENE, a Presidenta Dilma anunciou a liberação 
de recursos para o Nordeste, dentro do PAC Estiagem. 
Necessário se faz que esta providência seja ágil para 
que a população carente não sofra tanto. O Ceará, 
Estado que aqui represento, será contemplado com 
145,2 milhões de reais em investimentos, para 19 obras, 
nos Ministérios das Cidades, Integração Nacional e da 
gloriosa Fundação Nacional de Saúde – a FUNASA, a 
qual tive a honra de presidir. Temos hoje mais de 150 
dos 184 Municípios cearenses sem água na área rural 
sendo abastecidos por carros-pipa. Emergencialmente 
precisamos desse aporte. Mas não podemos perder 
de vista que o Nordeste precisa é de investimentos 
em obras estruturantes na área de produção e distri-
buição de água como adutoras, barragens, estações 
de tratamento de água, e outras que, por meio de ge-
ração de emprego, afastem de nós o estigma da re-
gião sempre a depender do Governo Federal a cada 
intempérie da natureza. 

Manifesto aqui meu apoio aos Prefeitos, minha 
solidariedade e meu compromisso de lutar para que 
o Nordeste continue avançando.

Quero, mais uma vez, destacar a histórica vota-
ção dos royalties, reafirmando meu entendimento de 
que o Brasil ganhou com a nova partilha solidária e 
mais bem distribuída.

No meu Estado, o Ceará, teremos um acréscimo 
de 463 milhões de reais nas receitas dos Municípios a 
partir de 2013. Tenho convicção de que esse montante 
fará grande diferença na educação, na infraestrutura, 
no combate à pobreza e será fator de desenvolvimento 
num dos Estados mais carentes do País.

Encerro o meu pronunciamento citando um con-
terrâneo seu, Deputado Amauri Teixeira, o grande 
brasileiro, jornalista e escritor Jorge Amado, que, na 
sua luta pelo fim da ditadura, declarou: “Sou otimista. 

A imensa riqueza do Brasil não pertence ao pequeno 
grupo de privilegiados, mas a todo o povo brasileiro”.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação des-
te pronunciamento nos órgãos de comunicação des-
ta Casa, como no programa A Voz do Brasil e na TV 
Câmara.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Peço 

aos órgãos de comunicação desta Casa que divul-
guem o seu discurso e o do Deputado Arnaldo Jordy, 
que também havia solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PTB. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos. 

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Como Líder.) – 
Sr. Presidente, o dia 31 de agosto do corrente ano foi 
a posse do eminente Ministro Felix Fischer na Presi-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

Encontrava-me, nesse dia, como faço todos os 
anos, na missa campal do Dia do Padroeiro de São 
Raimundo Nonato, no Piauí; por motivos supervenien-
tes somente uma vez, nos meus 26 anos de mandato 
de Deputado Federal, deixei de pedir as bênçãos de 
um dos meus santos protetores.

O Ministro Felix Fischer substituiu uma figura hu-
mana singular, um exemplo de probidade, de serieda-
de na judicatura, uma vida toda dedicada à judicatura, 
que é Ari Pargendler.

Não tive acesso ao seu discurso de posse, de 
Presidente do STJ, exatamente porque fiquei envolvi-
do na campanha municipal no Piauí.

Mas, Sr. Presidente, o último número da revista 
Justiça & Cidadania, dirigida pelo incansável advo-
gado Orpheu dos Santos Salles, contém o discurso 
desse grande humanista, o Ministro Felix Fischer. Ele 
é, repito, humanista por excelência, um grande jurista. 

No seu discurso de posse, o Ministro Felix Fischer 
disse que terminou seu curso de economia, se apai-
xonou pelo Direito, resolveu estudar Direito. Circuns-
tâncias da vida! Sua vida foi dedicada à magistratura, 
a sua esposa e todos os seus filhos, às noras. É um 
fenômeno fantástico, exatamente no contexto familiar 
de um magistrado da magnitude de Felix Fischer.

Sr. Presidente, recordo que uma vez fui recebido 
no gabinete do Ministro Felix Fischer, no Superior Tri-
bunal de Justiça, e ao adentrar na sua sala ele ouvia 
música clássica de Johann Sebastian Bach: Concertos 
de Brandenburgo. Veja a espiritualidade desse alemão, 
naturalizado brasileiro. No Brasil, foi magistrado no Pa-
raná, do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do 
Sul. É de uma cultura gigantesca. 
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Discurso objetivo, conciso. Como é próprio de 
S.Exa., sintetizou os mais profundos sentimentos com 
acuidade, simplicidade, objetividade, na sua posse, com 
a presença da eminente Presidente da República Dilma 
Rousseff, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Ayres Britto, dos Srs. Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. Ele disse com 
muita propriedade: “A função constitucional do Superior 
Tribunal de Justiça está voltada, principalmente quan-
do provocado, para a padronização da jurisprudência 
infraconstitucional.”

Por sua vez, com muita acuidade, disse: “Repito: 
filtros adicionais ou óbices recursais, remontando à sis-
temática anterior, devem ser urgentemente reativados. 
Caso contrário, a prática existente continuará a servir 
aos interesses de quem se beneficia com processos 
de eterna duração”.

Sr. Presidente, à frente do Superior Tribunal de 
Justiça está um grande homem, um grande jurista. 
Esse homem engrandeceria a judicatura de qualquer 
País desenvolvido do mundo. 

Presto aqui homenagem, nesta Casa, a essa fi-
gura humana realmente excepcional, a esse grande 
humanista, a esse homem culto, a esse grande juris-
ta, Felix Fischer, cujo discurso peço a V.Exa. que seja 
transcrito nos Anais desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Peço 

que conste nos Anais desta Casa e tenha ampla di-
vulgação o discurso de V.Exa.

DISCURSO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Discurso do Ministro Felix Fischer ao tomar posse 
como Presidente do STJ, em 31 de agosto de 2012.

Quis o destino, se é que ele existe, que, ao lon-
go dos incipientes semestres do curso de economia 
– minha primeira graduação – viesse eu a flertar e me 
apaixonar por outra área do conhecimento, o Direito.

Essa paixão, acredito, viria a influenciar sobre-
maneira a minha vida.

Curiosamente, em casa, desde o desjejum, uma 
“triangulação processual” perfeita já se desenha. Eu, 
hoje na função judicante, minha amada esposa, Sônia, 
que também já foi procuradora de justiça, e Denise, 
querida filha, advogada.

No Paraná, são mais três amados filhos: Octavio, 
advogado e professor universitário; João e Fernando, 
magistrados. E não é só! As minhas estimadas noras, 
Karia, Gracielli e Ane, todas advogadas, também se 
renderam aos encantos de Têmis.

Já o amanhã, fica por conta dos amados netos 
– Gabi, Bebela, João Otávio e a pequena Manu – ins-

piração mais candente para seguir na construção de 
um futuro melhor.

Peço licença, ainda, para poder também olhar 
para trás. Meus pais, presentes aqui de forma sutil – 
encantados, diria Guimarães Rosa – não foram profis-
sionais do Direito. Porém, são deles os maiores exem-
plos de equidade e de retidão que trago na memória, 
os quais sempre procurei reproduzir no meu dia-a-dia 
de cidadão, pai, avô, esposo e operador do Direito.

É com essa esperança – de que o Direito pode 
triunfar – inclusive e até mesmo a partir da célula fa-
miliar, que hoje assumo, orgulhoso, a honrosa função 
de presidir o egrégio Superior Tribunal de Justiça, su-
cedendo ao eminente Ministro Ari Pargendler.

Cônscio da necessidade de, junto a meus eminen-
tes pares, atuar sempre de acordo com a Constituição 
e com as leis – porto seguro para o êxito de tamanha 
investidura, como recentemente evocou o eminente 
Ministro Ayres Britto em seu discurso de posse como 
Presidente do Pretório Excelso – estarei atento às mu-
danças sociais e econômicas, para melhor reconhecer 
os anseios dos jurisdicionados e, principalmente, para 
termos a tranquilidade de trabalhar na imperiosa mis-
são de velar pela segurança e paz jurídicas.

Tribunal de envergadura nacional, é aqui no Supe-
rior Tribunal de Justiça onde se congregam, de maneira 
harmoniosa, as carreiras da Justiça Comum, do Minis-
tério Público – Estadual e Federal – e da Advocacia, na 
básica, mas nem sempre fácil, tarefa de uniformizar a 
interpretação da legislação federal infraconstitucional.

O Superior Tribunal de Justiça está, assim, a es-
pelhar a bandeira do Brasil, país de todos, no Poder 
Judiciário.

Observar a composição desta Corte é desvelar 
a imagem do nosso país.

Cada membro integrante oferece – de sua respec-
tiva origem, carreira, etnia e religião – características 
singulares, a par da preparação técnica, que vão for-
mar o conjunto de matizes que dá feição democrática 
e pluralista ao Tribunal da Cidadania.

Certo disso, com o apoio dos meus eminentes 
colegas e o trabalho devotado dos servidores, reitero 
o compromisso de me empenhar para alcançar todos 
os objetivos estabelecidos nas propostas desafiadoras 
para a gestão que, espero e confio, seja adequada-
mente compartilhada.

Em verdade, qualquer vitória deverá ser creditada 
ao conjunto. Unidos pela amizade e confiança mútua, 
conseguiremos atingir, quero crer, o almejado sonho de 
se encurtar caminhos para a boa e correta aplicação 
do Direito. Esse foi o propósito dos legisladores. Esse 
foi, é e sempre será o nosso propósito.
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Ademais, muito me honrará estar à frente desta 
Egrégia Corte Superior quando da celebração dos vinte 
e cinco anos de sua criação e instalação.

As bodas de prata do Superior Tribunal de Justiça 
com a sociedade brasileira – união que, permitam-me 
dizer, deu certo – descortina, por outro lado, um hori-
zonte de desafios. Dentre eles, poderíamos citar, por 
exemplo: o envolvimento de todos os colaboradores, 
indispensáveis ao cumprimento da missão constitu-
cional; a consolidação do processo eletrônico, dando 
continuidade ao maravilhoso trabalho legado pelo nosso 
eminente decano, Ministro Cesar Asfor Rocha, espe-
cialmente no que tange à integração digital das diver-
sas ramificações dos órgãos que operam o processo 
judicial; a racionalização das rotinas administrativas e 
judiciais; o estímulo aos procedimentos atinentes ao 
recurso especial repetitivo, que hoje já clama por fil-
tros adicionais ou outros óbices recursais. Eis alguns 
desses desafios.

Penso, também, que nós, do Superior Tribunal de 
Justiça, devemos ter a iniciativa de buscar alterações 
legislativas que afastem de vez a imagem errônea de 
que esta Casa seja uma “terceira instância” recursal. 
Tribunal Superior não é Tribunal de Apelação! As mis-
sões são distintas! A função constitucional do Superior 
Tribunal de Justiça está voltada, principalmente, quan-
do provocado, para a padronização da jurisprudência 
infraconstitucional.

Destaco, por outro lado, que as desejadas limita-
ções recursais não são fruto de arrogância. Trata-se, 
penso, de posicionamento alinhado ao Pacto Federativo.

Na verdade, entender dessa maneira, além de 
tudo, proporciona uma justa valorização das árdu-
as atividades desenvolvidas em primeiro e segundo 
graus, instâncias soberanas na definição das ques-
tões de fato e também sempre zelosas em relação às 
questões de direito.

Portanto, repito, filtros adicionais ou óbices re-
cursais, remontando à sistemática anterior, devem 
ser urgentemente reativados. Caso contrário, a prática 
existente continuará a servir aos interesses de quem 
se beneficia com processos de eterna duração.

Firme nessas diretrizes, trabalharei no sentido, 
também, de propiciar condições para que os Ministros 
da Casa possam estar concentrados basicamente na-
quela tarefa maior de bem julgar as mais relevantes 
questões federais. Da mesma forma, dar condições 
aos servidores para que possam, sempre com or-
gulho, trabalhar motivadamente e felizes. Para tanto, 
tenho a certeza de contar com o conselho seguro do 
eminente Ministro Gilson Dipp, estimado e polivalente 
Vice-Presidente.

Rogando ao bom Deus que continue a iluminar 
esta Casa de Justiça, devo lembrar um provérbio, se-
gundo o qual seremos todos conhecidos pelas pega-
das que deixarmos.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Zé Geraldo, para uma brevíssima 
comunicação.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero parabenizar a coragem da Presidente 
Dilma Rousseff de propor uma medida provisória que 
permite ao povo brasileiro ter uma energia mais ba-
rata neste País. E não só a energia residencial, como 
também a comercial, a industrial. 

Mas quero ressaltar exatamente a residencial. 
Porque hoje só tem uma conta de energia pequena 
aquele que só tem algumas lâmpadas, uma geladeira 
e uma televisão em sua residência. Mas, como o povo 
brasileiro está melhorando de vida, toda semana, ou 
todo ano, famílias vão comprando bens e, assim, vão 
gastando mais energia. 

Lá no Estado do Pará, que é um Estado quente, 
toda família, quando ganha um pouco mais, já compra 
um aparelho de ar-condicionado. Quem está no inte-
rior, já compra uma bomba elétrica para colocar água 
na sua casa. Alguns fazem uma pequena irrigação. 
De forma que, no final do mês, a sua conta ultrapas-
sa os 300 reais. 

Todo mundo sabe o que significa tirar, do seu 
orçamento, 200, 300, 500 reais para pagar conta de 
energia.

Então, está coberta de razão a nossa Presidenta. 
E nós temos que caminhar para que a nossa conta de 
energia elétrica baixe ainda mais, porque este é um 
Brasil que está construindo grandes hidrelétricas para 
produzir energia limpa e renovável. 

A Região Amazônica dará uma grande contri-
buição ao Brasil. Pode-se tornar a maior produtora de 
energia limpa e renovável no mundo, gerando energia 
pelos seus rios. 

Agora, que nós estamos construindo a grande 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, não há motivo mais 
para que o povo brasileiro pague uma conta de ener-
gia tão alta como nós estamos pagando. 

Esse o meu registro, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Paulo Pimenta, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Partido dos Tra-
balhadores. V.Exa. tem 10 minutos.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, o próximo 16 de novembro é 
o Dia do Policial Federal.
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Quero aproveitar esta oportunidade, Sr. Presi-
dente, para aqui homenagear os agentes, os escrivães 
e os papiloscopistas da Polícia Federal. Quero, nas 
pessoas do Presidente da Federação Nacional dos 
Policiais Federais, Marcos Wink, e do Presidente do 
Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, 
Paulo Renato Paes, estender o meu abraço e a minha 
homenagem a todos os integrantes dessa categoria, 
que, sem dúvida alguma, são o coração, o pulmão da 
Polícia Federal e foram fundamentais para que, nos 
últimos anos, a Polícia Federal tivesse o reconheci-
mento que tem e que as suas principais investigações 
efetivamente fossem levadas adiante.

Ocorre, Sr. Presidente, que essa categoria, es-
pecialmente esses profissionais – agentes, escrivães 
e papiloscopistas – vivem uma situação muito delica-
da: estiveram em greve por 70 dias. Talvez alguns se 
surpreendam porque a categoria não aceitou o acor-
do proposto pelo Governo de reajuste de 15,8% em 3 
anos. Por que não aceitou, Sr. Presidente? Porque a 
pauta principal dos sindicatos, da federação e desses 
profissionais este ano – essa luta não começou ago-
ra – é a questão relativa à reestruturação da carreira, 
o reconhecimento das suas atribuições.

Veja, Sr. Presidente, que hoje todos esses policiais 
federais são profissionais de nível superior. O Ministério 
do Planejamento reconhece a categoria como de nível 
superior; mas as suas atribuições, definidas pela Por-
taria nº 523, de 1989, ainda são, todas elas, de nível 
médio, fixadas por uma portaria de 1989.

Temos uma categoria de excelência, formada por 
profissionais de alta qualificação, todos eles de nível 
superior, que hoje ainda têm atribuições de nível mé-
dio. Ora, Sr. Presidente, isso é um contrassenso para 
o nosso País. Não há por que, em função de uma dis-
puta corporativa, o País abrir mão da qualidade e da 
capacidade desses profissionais, que poderiam, sim, 
hoje, fazer com que a nossa Polícia Federal fosse ain-
da melhor do que é, mais efetiva nas suas ações, mais 
democrática, mais eficiente.

Não há nenhuma razão para que funções de che-
fia, para que cargos de responsabilidade não possam 
também ser ocupados por esses profissionais, que são 
também de nível superior, como são os delegados. E 
devem, sim, estar à frente das ações de Polícia Judi-
ciária da Corporação, mas que, lamentavelmente, por 
uma visão corporativa, se opõe a que nós possamos 
avançar no debate da lei orgânica e da reestruturação. 
Eu acompanho essa questão há muitos anos, desde o 
Ministro Márcio Thomaz Bastos, passando pelo Minis-
tro Tarso Genro, e hoje com o Ministro José Eduardo 
Cardozo, com quem tratei desse assunto novamente. 

Nós discutimos a reestruturação, a lei orgânica e a 
necessidade da definição dessas novas atribuições.

Sr. Presidente, essa Portaria nº 523, de 1989, que 
define as atribuições de nível médio para profissionais 
de nível superior, está totalmente fora do contexto que 
vivemos hoje. Não é possível! E veja que nós já discu-
timos isso em grupos de trabalho, com a participação 
do Governo, em oficinas, em seminários, construímos 
uma proposta que está no Ministério do Planejamento, 
para que possa ser reconhecida a atribuição de nível 
superior para os agentes escrivães e papiloscopistas 
da Polícia Federal.

Nós queremos que sejam reconhecidas em lei 
essas atribuições, na medida em que já há, inclusive, 
decisão judicial que diz que essas competências e 
atribuições não podem ser definidas através de uma 
portaria.

Mais do que isso, Sr. Presidente: é evidente que 
querem também esses profissionais uma recomposi-
ção de suas perdas salariais. Mas, enquanto a grande 
maioria dos servidores e seus sindicatos aceitaram o 
acordo, a sua atitude em não aceitar o acordo é uma 
demonstração inequívoca de que mais importante nes-
te momento do que esses 15,8% em três vezes é a 
abertura da negociação e uma definição dessa pauta 
que vem se arrastando há anos.

Veja, Sr. Presidente, que os exemplos são inú-
meros. Particularmente, tenho inclusive uma visão 
conceitual que vai muito além daquilo que se está 
debatendo hoje.

Os principais exemplos de polícia do mundo – de 
polícia eficiente – são polícias que têm uma única por-
ta de entrada. Se nós falarmos hoje com as principais 
referências de modelos de polícia dos Estados Unidos, 
da Inglaterra ou de qualquer país da Europa, veremos 
que lá não existe concurso para delegado nem para 
policial. Existe uma única porta de entrada na carreira, 
e esses profissionais passam a desenvolver atividades, 
fazem processos internos de seleção e de qualificação 
e chegam ao ápice da carreira.

Muitas vezes, numa delegacia de polícia no in-
terior do País, numa região de fronteira, com 20 ou 30 
policiais experimentados, competentes, acostumados 
e conhecedores daquela realidade, nós assistimos à 
chegada de um delegado – com todo o respeito, Sr. 
Presidente – de vinte e poucos anos, recém-formado, 
que nunca exercitou sequer a sua atividade profissio-
nal como advogado. Passa no concurso, sai da Aca-
demia e chega àquela delegacia com a competência 
de coordenar uma equipe de profissionais também de 
nível superior, como ele, mas que, por uma visão cor-
porativa, conservadora e atrasada, hoje não podem 
ter competências, não podem ter responsabilidades 
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e papéis, que estão preparados para ter, dentro da 
Polícia Federal,.

Então, Sr. Presidente, a minha homenagem aos 
policiais federais, de maneira antecipada, porque ama-
nhã teremos feriado, é trazer a esta tribuna a voz e a 
luta deles.

Mais uma vez, faço meu reconhecimento público 
do trabalho deles e da necessidade de que essa pauta 
seja enfrentada de maneira definitiva pelo Governo.

Como disse, a negociação já vem se arrastando 
há pelo menos três Ministros e, em função de interes-
ses de natureza corporativa, não avança como nós 
queremos. O interesse do País e o interesse público 
precisam se sobrepor às questões de natureza corpo-
rativa que impedem que esse debate possa avançar.

Portanto, nas pessoas do Presidente da Federa-
ção Nacional, Marcos Wink, e do Presidente do Sin-
dicato do Rio Grande do Sul, Paulo Renato Paes, re-
gistro minha homenagem a todos esses profissionais.

Concluo, Sr. Presidente, fazendo uma homenagem 
à cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde 
recentemente foi eleito Prefeito Roque Montagner, do 
nosso partido. Estão hoje acompanhando esta sessão 
a Sra. Elizandra e a Sra. Maria, da Prefeitura de São 
Gabriel, que nos honram e nos prestigiam com suas 
presenças no plenário. Muito obrigado às senhoras 
pela presença.

Muito obrigado, Presidente, por sua atenção. 
Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam 
minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero 
parabenizar V.Exa. e me somar a sua homenagem 
aos membros da Polícia Federal. Tenho diversos alu-
nos agentes. Não faz nenhum sentido os agentes e 
papiloscopistas terem ainda status de nível médio. Na 
Receita Federal, os analistas já são de nível superior. 
Temos de avançar para que os agentes e papilosco-
pistas sejam de nível superior e avançar para a porta 
comum também.

Parabéns pela fala e pela postura.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao Deputado Moreira Mendes, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSD. S.Exa. dispõe 
de 6 minutos.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho em minhas mãos notícia pu-
blicada em um site do meu Estado, Rondônia, ainda 
da semana passada, mas oportuna, porque o assunto 
continua em foco no Estado todo, lamentavelmente.

O Deputado Neodi Carlos denuncia os exageros 
cometidos pelas ações da Força Nacional e do IBAMA 
em Rondônia. Isso tem sido uma pratica recorrente. 

Quero fazer uma correção, até para ser justo. Na 
verdade, os exageros não são cometidos pela Força 
Nacional. Infelizmente, a Força Nacional, a Polícia Fe-
deral, que deveriam estar cuidando de assuntos muito 
mais importantes no combate ao crime, ao tráfico de 
armas, ao tráfico de drogas, ficam acompanhando fis-
cais, ora do Ministério do Trabalho, com essa história do 
trabalho escravo, o que é uma falácia, ora do IBAMA, 
o que é outra falácia, outra mentira. Na verdade, eles 
estão lá para aterrorizar o produtor rural, aterrorizar as 
pessoas de bem, aterrorizar quem trabalha, cometer 
abusos de poder, cometer violência com pessoas de-
sinformadas, com pequenos agricultores. Baixam um 
helicóptero em cima de uma propriedade e vão atrás 
de um desmatamento ou de uma queimada ocorrida 
há 20 anos, em total desrespeito às regras do novo 
Código Florestal, que nós aprovamos aqui.

Nós temos que dar um basta nisso. Eu queria 
chamar a atenção do Governador do Estado, Confú-
cio Moura, para que ele faça valer a sua autoridade e 
bote um freio de arrumação nessas pessoas que não 
têm nenhum compromisso com o País, nenhum com-
promisso com as pessoas que vivem lá no Estado e 
que dão o seu suor para produzir alimentos, para ali-
mentar até mesmo esses que são os seus carrascos.

Parabéns ao Deputado Neodi, pela coragem que 
teve de denunciar. Mas acho que nós tínhamos que 
fazer muito mais, muito mais. A sociedade do Estado 
de Rondônia tem que dar um basta nisso. É preciso 
que o IBAMA entenda que ele não está acima da lei. 
Nós temos hoje um Código Florestal que tem que ser 
respeitado, e eles não o respeitam. Nós temos a Lei 
Complementar nº 144, que define com clareza quais 
as atribuições, para efeitos de fiscalização e aplicação 
de multa, da União, do Estado e do Município. E o IBA-
MA, simplesmente, não respeita, Sr. Presidente, uma 
lei complementar aprovada nesta Casa. O que eles 
pensam que são? Deuses ou semideuses, que estão 
acima de tudo e de todos, acima da Constituição, aci-
ma das leis, acima desta Casa?

É preciso dar um basta nessa questão. Isso co-
meça lá no Estado. A Assembleia Legislativa deveria 
mobilizar-se, tomar uma posição drástica. O Governo 
do Estado também deveria fazer o seu papel e impe-
dir esses abusos, até porque a SEDAM – Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Ambiental, que está 
sob a administração da Secretária Nanci, faz um bom 
trabalho, é competente e sabe o que faz. Não precisa 
de o IBAMA ir lá para descaracterizar o trabalho que 
é feito pela SEDAM.

Então, quero denunciar isso aqui com toda a 
veemência. Estou coletando materiais. Vou convo-
car a Ministra aqui. Vou apresentar um requerimento 
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e vou aprovar lá na Comissão de Agricultura, para 
esclarecer esses fatos e lembrar à Ministra – para 
que ela lembre àqueles que são ligados ao seu Mi-
nistério – que leis são feitas para serem cumpridas, 
e não para cada um fazer a sua lei de acordo com 
a sua autoridade. O IBAMA abusa da sua função. O 
IBAMA quer colocar a Amazônia como se fosse um 
quintal da República ou do Presidente do IBAMA. 
Respeite Rondônia! Respeite a Amazônia! Eu não 
aceito esse tipo de coisa. Como representante do 
povo do meu Estado, principalmente de quem tra-
balha e de quem produz, eu tenho que vir aqui com 
esta veemência para denunciar esses abusos que 
são cometidos.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um outro 
comentário. Este é um bom comentário: o Ministro do 
Trabalho, Brizola Neto, junto com o Assessor Especial 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Sr. 
José Lopez Feijó, esteve, na semana passada – numa 
visita ao Estado de Rondônia – nas duas usinas, na de 
Santo Antônio e na de Jirau, verificando as condições 
de trabalhado naquelas duas obras importantíssimas 
para o Brasil. O resultado da visita do Ministro e da 
sua equipe foi o melhor. O Ministro pôde constatar in 
loco que lá se respeita o trabalhador, respeita-se o tra-
balho, há dignidade, as condições são absolutamente 
ideais para o trabalho, no que se refere à moradia, à 
assistência médica, no que se refere à alimentação. As 
coisas funcionam. Aquelas duas usinas são exemplos 
hoje para o Brasil. 

Causa-me até estranheza quando vejo, às ve-
zes, aqui, a Comissão do Trabalho, a exemplo do que 
fizeram tantas outras Comissões, insistindo em trazer 
membros das empresas que atuam no meu Estado, 
como se lá se praticasse um trabalho desumano e como 
se as coisas não fossem feitas de acordo com a lei. 

Quero concluir, Presidente, dizendo que, no que 
se refere a Jirau e Santo Antônio, eu posso atestar, 
porque sou de lá, que não há necessidade de trazer 
mais ninguém, a não ser para dar bom exemplo, para 
mostrar como se faz uma obra de grande porte, valo-
rizando o trabalhador, valorizando o trabalho e dando 
um exemplo. Todas as grandes empresas que traba-
lham lá – e eu quero destacar a Camargo Corrêa e 
a Odebrecht – têm sido um exemplo para o Brasil no 
que se refere ao cuidado que têm com os seus traba-
lhadores, o que vai desde a alimentação – vou repetir 
– até a estadia, a moradia, o transporte, o fardamen-
to e os EPIs. Tem sido uma coisa realmente para dar 
exemplo para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vai-se 

passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Sebastião Bala 
Rocha, pelo PDT.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
aproveitar a presença do Deputado Moreira Mendes 
ainda no plenário, exatamente para refutar as críticas 
que S.Exa. acabou de fazer à Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público.

A Comissão de Trabalho, Deputado Moreira Men-
des, quer e vai trazer as empresas aqui para mos-
trarem o que têm de bom para o Brasil, o que estão 
fazendo de bom na Amazônia: em Rondônia, no Rio 
Madeira; no Pará, em Altamira. Se essas empresas 
estão fazendo o bem para o trabalhador, por que se 
negam a comparecer a uma audiência pública? É isso 
que não entendo. Nós não vamos trazer as empresas 
aqui para constrangê-las. Aliás, fui procurado pelos 
diretores dos consórcios de Jirau e Santo Antônio 
para fazer uma audiência pública. Foram eles que me 
procuraram alguns meses atrás. Mas não querem fa-
zer audiência pública, Deputado Amauri, junto com o 
sindicato, junto com as centrais sindicais. Por quê? Se 
tratam bem o trabalhador, se estão pagando direitinho 
o auxílio-alimentação, se o alojamento é correto, se a 
alimentação é boa, se a baixada é de 90 dias... Tenho 
elogiado inclusive isso aqui, contraponto com a situa-
ção de Belo Monte, que paga um auxílio-alimentação 
ridículo, aviltante, e a baixada é só a cada 180 dias, 6 
meses, Deputado Moreira Mendes.

Então, nós não queremos trazer as empresas aqui 
para subjugá-las nem criticá-las. Nós precisamos que 
elas tragam aqui o bom exemplo. Da mesma maneira 
que PETROBRAS e BR Distribuidora precisam vir à 
Comissão da Amazônia mostrar o que estão fazendo 
de bom em relação ao Amapá. Porque nós estamos 
cheios de notícias ruins. Nós queremos saber exata-
mente o que estão fazendo de bom.

Mas não aceito, enquanto Presidente da Co-
missão de Trabalho, a negativa desses consórcios 
de comparecerem à Comissão. Eu renovei o reque-
rimento, reapresentei o requerimento de convite para 
os consórcios comparecerem, vou marcar a data da 
audiência pública. Se não comparecerem, Deputado 
Moreira Mendes, infelizmente eu não vou ter alterna-
tiva a não ser apresentar requerimento de convoca-
ção do Ministro Edison Lobão. Foi nosso colega, meu 
colega, seu colega no Senado, pessoa a quem prezo 
e por quem tenho grande amizade, e não gostaria de 
chegar a esse ponto. Mas não aceito a recusa nem de 
Belo Monte, nem de Jirau, nem de Santo Antônio, nem 
da ELETROBRAS.
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O Deputado Sibá Machado também intermediou 
a conversa para que esses consórcios viessem aqui. 
Depois nós iríamos fazer uma visita lá, enquanto Co-
missão de Trabalho, não para fiscalizar, mas da mesma 
maneira como fomos a Belo Monte e voltamos de lá 
sem jogar pedra, sem criticar, sem nada, mostrando a 
realidade dos fatos do que acontece em Belo Monte.

A Comissão de Trabalho tem que ser respeitada 
na sua competência, como é competência de qualquer 
outra Comissão fazer convite para audiências públicas. 

Eu não aceito isso e vou continuar lutando para 
que esses consórcios compareçam à Comissão de 
Trabalho para que possam demonstrar aquilo que es-
tão fazendo de bom. Se há algum problema, vamos 
corrigi-lo. 

Existe hoje uma mesa nacional de negociação 
permanente, exatamente para melhorar as condições 
de trabalho. O que esperamos é o engajamento dessas 
empresas todas. Por que Odebrecht, Andrade Gutier-
rez, Camargo Correa, Queiroz Galvão têm receio, ou 
medo, de vir à Comissão de Trabalho? A Ministra do 
Planejamento já veio e foi muito bem recebida. V.Exa. 
estava lá, Deputado Amauri. Como costumo dizer – e 
é no bom sentido, não é em sentido pejorativo –, se 
a Ministra mais poderosa do Governo Dilma Rousseff 
veio à Comissão de Trabalho debater sobre concursos 
públicos, ouvir críticas, ouvir questionamentos, por que 
os consórcios geradores de energia... Eu estou falando 
das empresas porque os consórcios geradores contra-
tam os consórcios construtores, e as principais empre-
sas são Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz 
Galvão. Não são as empresas que vão vir, mas os 
consórcios construtores, que precisam mostrar aquilo 
que estão fazendo de bom, Deputado Moreira Mendes.

Então, refuto as críticas de V.Exa., com toda a ami-
zade que nós temos, o respeito que tenho por V.Exa., 
mas não aceito, enquanto Presidente da Comissão 
de Trabalho... Foi bom que eu estivesse aqui ouvindo 
o pronunciamento de V.Exa., porque o requerimento 
é de minha autoria, e não aceito a crítica que foi feita 
à Comissão de Trabalho por convidar os consórcios a 
comparecerem aqui para mostrar aquilo que estão fa-
zendo de bom, como muito bem frisou V.Exa.

O segundo ponto que quero tratar aqui, Pre-
sidente, é exatamente sobre a crise de combustível 
que aconteceu no Amapá, o desabastecimento que 
levou milhares de pessoas a pernoitarem nas filas, às 
vezes largando o carro na fila, indo para casa dormir 
um pouquinho, para voltar no dia seguinte, pegar o 
carro e tentar abastecer alguns litros de combustível. 
Não havia nem álcool, nem gasolina. Foram mais de 
10 dias de penúria, de sofrimento do povo do Amapá. 
Mais de 10 dias de caos, de colapso no abastecimento 

de energia. E depois também a dona PETROBRAS e 
a dona BR Distribuidora se negam... Não é que se ne-
guem, mas questionam que não deveriam comparecer 
à Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional nesse caso para prestarem 
esclarecimentos ao Brasil e ao Amapá.

Ora, nós estamos sob ameaça de que essa cri-
se possa se expandir a todos os Estados do Brasil. 
A audiência pública sobre a crise que aconteceu no 
Amapá – e a Agência Nacional do Petróleo também 
precisa comparecer para prestar esclarecimentos – vai 
servir para debate sobre a situação no Brasil. O que 
está acontecendo no País e que está levando a essa 
ameaça de desabastecimento? Que crise está acon-
tecendo no setor de produção de gasolina, de álcool 
combustível – óleo diesel não é o caso – e que pode 
levar ao desabastecimento também em outros Estados? 

Sr. Presidente, também quero aqui ressaltar a 
nossa preocupação com relação a um outro problema 
que se agrava no Amapá: a ameaça de demissões na 
empresa Jari Celulose, que é gerenciada, comandada 
ou de propriedade do Grupo ORSA.

A Jari Celulose tem cumprindo o seu papel social 
na fronteira do Pará com o Amapá, gerado milhares 
de empregos, elevado o PIB da região, com a produ-
ção e a exportação de celulose, com gigantesca área 
plantada de eucalipto.

Agora fomos surpreendidos com a ameaça de 
demissão lá de mais de 800 trabalhadores diretamen-
te, o que vai atingir mais de 3 mil trabalhadores indire-
tamente e aproximadamente 15 mil famílias, em uma 
comunidade de 40 mil pessoas.

Apelo então ao Grupo ORSA para que reveja as 
demissões. Inclusive o Grupo contraiu um emprésti-
mo do BNDES para revitalizar a fábrica de celulose, a 
produção de celulose. Esperamos que o Grupo ORSA 
possa encontrar os caminhos para reduzir os impac-
tos dessas demissões. Se é inevitável que se demita, 
apelamos para que se faça um escalonamento das 
demissões. 

A justificativa da Jari Celulose é a de que a em-
presa vai modernizar o processo de produção. Hoje a 
celulose é produzida em uma espécie de placa. Se-
gundo a empresa, o processo de produção deverá ser 
mudado para uma espécie de celulose solúvel. Não 
conheço bem esse produto que a Jari Celulose está 
dizendo que vai produzir na fronteira do Pará com o 
Amapá. A fábrica é no Pará, mas a maioria dos em-
pregados é do Amapá, sobretudo de Laranjal do Jari 
e Vitória do Jari. 

Hoje foi aprovado, na Comissão da Amazônia, 
um requerimento da Deputada Janete Capiberibe. Eu 
também apresentei um requerimento, na Comissão 
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de Trabalho, subscrito também pela Deputada Dalva 
Figueiredo, para fazermos uma audiência pública jun-
to com o Ministério do Trabalho, com a empresa, com 
o BNDES, com o Governo, a fim que de buscarmos 
uma solução que reduza os danos que a comunidade 
de Laranjal do Jari poderá sofrer.

Parodiando Geraldo Vandré, Presidente, para 
não dizer que eu falei só de espinhos – a música de 
Geral Vandré é Pra não dizer que não falei das flores 
–, quero dizer que está acontecendo uma coisa boa no 
Amapá nesses dias, o AMAZONTECH, o grande even-
to de ciência e tecnologia e de inovação tecnológica 
da Amazônia, promovido pelo SEBRAE, com o apoio 
dos Governos dos Estados da Amazônia, do Governo 
Federal, da Universidade Federal do Amapá e com o 
apoio de uma emenda de minha autoria, no valor de 
250 mil reais, para garantir as condições adequadas 
para a realização do AMAZONTECH. 

O evento teve início ontem, dia 13, e vai até o dia 
17. Amanhã, haverá uma reunião de Parlamentares de 
toda a região, acompanhando de perto esse momen-
to importante de fomento da inovação tecnológica na 
região, Deputado Cleber Verde. 

Claro que um grande evento como esse gera 
oportunidades, gera empregos, gera renda para a po-
pulação. Por isso, espero que aqueles que visitam o 
Amapá, que participam do AMAZONTECH, saiam de 
lá revitalizados, fortalecidos e com a energia do Marco 
Zero do Equador, porque lá no nosso Estado está a 
Linha do Equador, que se cruza com o Rio Amazonas. 

Muito obrigado e um abraço ao meu amigo Mo-
reira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Rogério) – Ouvimos 
o Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente da Co-
missão de Trabalho desta Casa e que muito nos honra.

O Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Marcos Rogério, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Rogério) – Para 
uma breve intervenção, Deputado Moreira Mendes, 
do PSD de Rondônia.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como não 
cabe o aparte neste momento, queria apenas dirigir-
-me ao ilustre e querido amigo, Deputado Sebastião 
Bala Rocha, que foi meu colega no Senado. Em tempo 
algum, tive o menor desejo, ou sequer a intenção, de 
macular o trabalho da Comissão de Trabalho. Aliás, nem 
sabia que V.Exa. é o Presidente da Comissão. Apenas 
uma informação que me foi prestada pelo meu partido 
de que mais uma vez – estou me referindo apenas a 
Jirau e Santo Antônio, nenhuma outra – elas estavam 

sendo chamadas para prestar esclarecimentos aqui 
no Congresso. Também desconhecia que não tinha 
havido audiência. É bem verdade que isso deve ser 
uma obrigação das empresas. Elas já estiveram aqui 
várias vezes tratando do mesmo assunto, mas nunca 
é demais virem outra vez. No entanto, de forma algu-
ma quero macular o trabalho de V.Exa. ou o da própria 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Rogério) – Concedo 
a palavra, para encaminhar seu discurso, ao Deputado 
Augusto Carvalho.

Na sequência, falará pela Liderança o Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradecido pela 
gentileza do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

Sr. Presidente, quero apenas registrar a nossa 
posição reiterada, mais uma vez, a respeito da partilha 
dos royalties. Nós achamos que a Presidente da Repú-
blica deve sancionar o projeto. Não há nenhum tipo de 
veto para que tenhamos o cumprimento do dispositivo 
constitucional, o art. 20, que prevê a participação dos 
Estados, Municípios e do Distrito Federal nas rique-
zas do nosso subsolo – aí considerado o gás natural, 
o petróleo e outros minerais.

Aliás, Sr. Presidente, todo esse debate nos leva 
a pensar: temos que rediscutir a participação dos Es-
tados e Municípios nos royalties do minério de ferro 
de Carajás, da pesca feita nos rios, nos mares, enfim, 
todos os recursos minerais brasileiros.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos 
assistido, nos últimos dias, a um debate dos mais aca-
lorados sobre a distribuição dos royalties decorrentes 
da exploração do petróleo.

Em seu art. 20 e logo no caput de seu § 1º, a 
Constituição garante que, na forma da lei, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal têm direito a parti-
cipar da distribuição dos rendimentos decorrentes da 
exploração do petróleo, do gás natural, dos recursos 
hídricos e de outros recursos minerais.

Sucede que, com a descoberta da camada do 
pré-sal, acendeu-se a cobiça de todos os entes fede-
rativos, baseados na certeza de que, se esses bens 
pertencem à União, como reza o mesmo art. 20, per-
tencem, do mesmo passo, a todos os entes federados.

O curioso está em que a luta pelos rendimen-
tos do petróleo se aguçou diante do vulto da produ-
ção que desde o Governo Lula se promete oferecer 
ao País. Porque, ao que vejo, e os recursos hídricos 
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são de propriedade da mesma União, nenhum ente 
federado anda atrás dos royalties decorrentes da pro-
dução de energia elétrica de Itaipu e de Tucuruí, para 
citar apenas dois exemplos dos mais significativos? 
Ou, segundo o mesmo raciocínio, do minério de ferro 
explorado no Pará. Ou, ainda, por mais absurdo que 
possa parecer, do que se obtém de ganhos na pesca 
realizada nos rios e nos mares que, como já vimos, 
pertencem a toda a Federação.

No entanto, e no caso específico dos royalties 
petrolíferos, há um aspecto do debate que anda meio 
esquecido, e que as autoridades governamentais dei-
xam de lado, na tentativa exatamente de desviar a 
questão de seu foco.

E este é exatamente aquele que diz respeito à 
PETROBRAS. Hoje, os lucros da empresa estão de-
caindo, reduzindo-se, assim, a cotação de suas ações 
nas Bolsas. A empresa não aumentou em um barril 
sua capacidade de refino, nos últimos 10 anos. E, em 
decorrência disso, se vê obrigada a importar combus-
tível, sujeitando-se com isso à jogatina desbragada 
que se esconde sob a cotação do óleo cru no merca-
do internacional.

E desse mercado – é bom que se diga – já deverí-
amos estar liberados, sobretudo diante das informações 
alardeadas pelo governo, afirmando nossa autossufi-
ciência quanto à exploração e ao refino de petróleo.

Claro está que essa autossuficiência não ocor-
re. E, mesmo que não estejamos à beira de impor à 
população novo racionamento de combustível, como 
ocorreu nos idos de 70 do século passado, a situação 
não deixa de ser menos preocupante. Preocupa a to-
dos a situação de nossa grande empresa petrolífera, 
arrolada entre uma das maiores do mundo. Afinal, nes-
ses cerca de 40 anos, já seria admissível que alguma 
coisa de concreto se fizesse nesse sentido.

Enfim, e antes de acertar a divisão desses royal-
ties petrolíferos, em estrito cumprimento, aliás, do que 
manda a Constituição, melhor seria que se decidisse, 
antes de mais nada, como resgatar a PETROBRAS.

Grato pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Rogério) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pela Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, peço a soma do tempo das Comunicações 
Parlamentares, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Rogério) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
– Está certo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizem que 
os vaga-lumes brilham, mas não iluminam o caminho. 
Por que brilham tanto e não iluminam o caminho? Por-
que a sua luz é intermitente, não é um facho de luz, 
não é uma luz contínua.

Pois bem, tamanho é o número de apagões que 
o setor elétrico brasileiro vai sendo transformado num 
enorme vaga-lume.

Durante a campanha eleitoral, a candidata Dilma 
Rousseff prometeu que, com ela no poder, não haveria 
mais apagões. Promessa falsa, descumprida.

Em 2011, considerando-se apenas aquelas in-
terrupções de cargas superiores a 100 megawatts, 
valor considerado pelos técnicos como suficiente para 
um acidente relevante, nós registramos, no Brasil, 61 
apagões, 5 apagões por mês. Neste ano de 2012, já 
aconteceram 34 apagões.

Por que ocorrem? Esses apagões resultam da ab-
soluta falta de responsabilidade, da completa omissão 
dos Governos petistas com relação ao setor energético.

A Sra. Dilma Rousseff, em dois momentos, como 
Ministra de Minas e Energia e, depois, como Presiden-
te da República, desprezou o planejamento elaborado 
pela Câmara de Gestão da Crise de Energia – CGCE, 
órgão reconhecido mundialmente pela sua competên-
cia. Dilma, no lugar desse planejamento, instalou in-
certezas no setor, negligenciou investimentos e abriu 
um enorme vácuo de administração.

O programa da Câmara de Gestão, rejeitado 
pelos petistas, incluía a complementação e moderni-
zação das linhas de transmissão. Sim, a ênfase era 
para a transmissão de energia, com destaque para as 
ligações inter-regionais, indispensáveis para transferir 
energia de uma região para outra, em situações de es-
tiagem, secas localizadas, com consequentes quedas 
dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

O pleno funcionamento do sistema é indispen-
sável para transferir eletricidade de uma região a ou-
tra. Se não há energia sendo produzida, não há o que 
transferir. Se eu não tenho esse sistema funcionando 
de uma forma íntegra, completa, eu não consigo trans-
ferir energia elétrica do Sul para o Sudeste ou do Norte 
para o Nordeste e vice-versa. Isso em situações em 
que uma das regiões esteja sendo castigada por secas 
e consequentes quedas dos níveis dos reservatórios 
das hidrelétricas.

O Brasil é um continente. São 8,5 milhões de qui-
lômetros quadrados. Minas é maior do que a França 
– a França é menor que Minas Gerais. Este País é um 
continente, com diversos climas, diferentes ecologias, 
situações completamente diferentes do norte para o 
centro e para o sul. 
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O pleno funcionamento do País, no que se refere 
à energia elétrica, faz com que se tenha que ter um 
sistema complementar, uma espécie de Plano B. Se 
ocorrer escassez ou falta de chuvas em algumas regi-
ões, o País precisa lançar mão desse sistema comple-
mentar, precisa ter um plano complementar, um Plano 
B, e esse plano são as usinas térmicas, que entram 
em funcionamento somente quando necessário, para 
regularizar a oferta de energia. Ou seja, as térmicas 
funcionam como uma garantia de fornecimento de 
energia em quantidade suficiente para abastecer o 
País, em situações de secas prolongadas.

Portanto, o que ocorre é que nós não temos, no 
momento, problemas crônicos de geração de energia, 
mas temos problemas dramáticos na transmissão dessa 
energia, tanto nos trechos entre as usinas geradoras e 
as concessionárias quanto nas malhas de distribuição 
que levam a energia até o consumidor final.

Em resumo, o Governo petista recebeu o sis-
tema elétrico reorganizado pela Câmara de Gestão 
do racionamento, reorganizado no que diz respeito à 
produção. Cabe às usinas térmicas assegurar geração 
de energia emergencial suficiente para atravessar pe-
ríodos severos, como o da estiagem que ocorreu no 
período de 1999 a 2001.

Conclusão: os apagões acontecem no Brasil por-
que os Governos petistas têm sido incapazes de ge-
renciar os projetos de complementação das linhas de 
transmissão e, além disso, desmontaram as rotinas de 
manutenção desse sistema e as rotinas de manutenção 
dos equipamentos que dele fazem parte.

Portanto, os apagões são consequência direta 
da falta de investimentos para manutenção das linhas 
de transmissão e de seus equipamentos e da falta de 
fiscalização. O que ocorre hoje é uma fiscalização frou-
xa das empresas responsáveis por esse serviço, fruto 
de uma ANEEL altista, indiferente, distante, omissa, 
refletindo um Governo Federal absolutamente frouxo!

Essa situação levou o jornal O Globo, em edito-
rial, a declarar que o sistema elétrico brasileiro não é 
mais confiável. O jornal adverte que as respostas do 
Governo para a sequência de apagões não satisfazem 
mais os consumidores. Culpar raios, incêndios, falhas 
humanas, causas ocasionais é insuficiente; são justifi-
cativas que não podem continuar sendo levadas a sério.

Ninguém acredita que não ocorrerão novas in-
terrupções de energia. Chega a ser constrangedor ver 
um Ministro de Estado apontar um raio como causa 
de um apagão. Um raio ou um incêndio são aciden-
tes previsíveis e tecnicamente contornáveis, desde 
que haja uma prevenção correta, alternativas viáveis 
e uma fiscalização efetiva. A programação, aquele 
planejamento proposto, previa a construção de linhas 

de transmissão alternativas, que seriam utilizadas na 
ocorrência de algum incidente como esses – um in-
cêndio, um raio –, para evitar os apagões. 

A verdade é que se houver uma fiscalização efeti-
va, que produza resultados e gere consequências con-
tra os responsáveis, muito daquilo que vem ocorrendo 
de errado na transmissão de energia elétrica no País 
seria contornado e evitado.

No entanto, essa fiscalização não ocorre. Ao con-
trário, o tempo passa, e os apagões se repetem em 
um número cada vez maior, provocando transtornos 
e prejuízos imensos para o País.

O Governo tem consciência disso? O Governo 
Federal sabe que isso ocorre? Claro que sabe, mas 
não consegue evitar. Não age para impedir o caos no 
setor energético brasileiro, porque não consegue. Uma 
das causas dessa ineficiência é algo que o próprio Go-
verno causou, gerou, que é o loteamento de cargos 
de gerência técnica em FURNAS, CHESF, ELETRO-
NORTE e ELETROBRAS, loteamento que faz parte 
do aparelhamento do Estado promovido não apenas 
pelo PT, mas também pelos partidos da base aliada. 
O empreguismo tornou essas empresas estatais pra-
ticamente inadministráveis e tecnicamente inviáveis.

Enfim, o País exige o fim do sistema elétrico 
vaga-lume, exige segurança no fornecimento de ener-
gia, exige responsabilidade e o fim da frouxidão, da 
incompetência, da desídia e da inércia administrativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Marcos Rogério, § 2º do artigo 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Amauri Tei-
xeira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao próximo orador inscrito para o período de 
Comunicações Parlamentares, o Deputado Cleber Ver-
de, pelo PRB. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, eu 
gostaria que V.Exa. acrescentasse também o tempo 
de Comunicação de Liderança. Não vou usar todo o 
tempo, mas gostaria de somá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Está 
autorizada a soma. É um direito de V.Exa. 

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA e como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.

Sr. Presidente, quero registrar que na tarde de 
hoje foi instalada oficialmente a Frente Parlamentar 
Mista pelos Direitos dos Despachantes Documenta-
listas do Brasil, com a presença de vários Deputados 
Federais, um Senador e alguns prefeitos. Quero citar 
a presença do Deputado Estadual e Prefeito eleito 
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Chico Gomes, do Município de Viana, no Maranhão; 
do companheiro Costinha, também Prefeito eleito do 
Município de Olinda Nova; além do Prefeito reeleito 
Germano, do Município de Loreto, no Maranhão. 

Eu quero cumprimentar os três prefeitos do Mara-
nhão que estão nos dando a honra de prestigiar, nesta 
tarde, esta sessão desta Casa Legislativa. 

Sr. Presidente, como eu dizia, foi instalada a 
Frente Parlamentar Mista pelos Direitos dos Despa-
chantes Documentalistas do Brasil. Aprovamos o es-
tatuto da Frente, além de eleger a diretoria, que vai 
ter a oportunidade de poder conduzir as políticas no 
Legislativo, através de uma agenda positiva. Em uma 
reunião ocorrida dia 10 de novembro, em São Luis, 
uma reunião dos Conselhos dos Estados e dos des-
pachantes, foi editada a Carta de São Luís, que culmi-
nou com a solicitação para esta Casa criar a referida 
Frente Parlamentar. 

Colhemos assinaturas de Deputados e Senado-
res, registramos e aprovamos no dia de hoje, nesta 
tarde, a Frente Parlamentar Mista pelos Direitos dos 
Despachantes Documentalistas do Brasil. 

Sr. Presidente, a Carta de São Luís tem alguns 
pontos que quero abordar: 

“(...)
Fundamentada na Lei Federal nº 

10.602/2002, a profissão de Despachante Do-
cumentalista, apesar de existir há décadas, 
passou a ter a previsão e proteção legal. No 
entanto, referida lei não contemplou na sua to-
talidade as necessidades destes profissionais, 
deixando várias lacunas a serem regulamen-
tadas, ocasionando, assim, insegurança nas 
suas atividades profissionais, que, quase sem-
pre, dependem de entendimentos e interesses 
dos diretores dos diversos Departamentos 
Estaduais de Trânsito dos estados, causando 
inúmeros problemas no cotidiano da profissão, 
quais sejam como exemplos o não reconheci-
mento dos conselhos pelos DETRANs, o retar-
damento na execução das suas atividades, a 
subtração dos poderes dos Conselhos para a 
organização da própria categoria, entre outros.

Buscando aperfeiçoar as atividades des-
tes profissionais, vários encontros estão acon-
tecendo no Brasil, tais como o de São Luís no 
dia 10 de novembro de 2012, com a presença 
maciça dos despachantes de toda a nação. A 
categoria, por intermédio dos Conselhos, alme-
ja a regulamentação da legislação pertinente à 
profissão em comento, objetivando adquirir dig-
nidade e reconhecimento no desenvolvimento 
do seu labor diário, com o consequente ganho 

para toda a sociedade, que, indiscutivelmente, 
necessita do importante serviço prestado pelo 
despachante documentalista. (...)”

Demonstram-se, portanto, oportunas e propícias 
as modificações legais que, certamente, a Frente Par-
lamentar vai propor a esta Casa Legislativa, através da 
Lei nº 10.602, de 2002, oriunda do Projeto de Lei nº 
3.752, de 1997, e promulgada com vários vetos par-
ciais, o que acabou por fazer viger em nosso sistema 
jurídico uma lei, a nosso ver, incompleta, acarretando 
inúmeras dificuldades ao pleno funcionamento dos 
Conselhos Federal e Regionais de Despachantes Do-
cumentalistas.

A iniciativa de criação dessa Frente Parlamentar 
cria novamente a possibilidade de dar coesão ao texto 
da Lei nº 10.602, de 2002, para que ela seja, enfim, 
um instrumento hábil para permitir o bom controle e 
fiscalização dessa atividade tão relevante para a so-
ciedade brasileira.

Importante é também, Sr. Presidente, salientar a 
natureza jurídica de Direito Público de que são dotados 
os conselhos profissionais. E também é necessária a 
adequada regulamentação da cobrança das contribui-
ções devidas por profissionais dessa categoria, con-
forme preconiza a Carta de São Luís.

Portanto, faço aqui o registro da instalação dessa 
Frente Parlamentar Mista, que certamente tem uma 
grande importância e vai dar o apoio fundamental tanto 
aqui na Casa, na Câmara Federal, como no Senado.

Certos, portanto, da importância social das alte-
rações que pleiteia a categoria, assim como da neces-
sidade de regulamentação e organização da categoria, 
os Conselhos Regionais dos Despachantes Documen-
talistas, unidos, em todos os Estados brasileiros, cla-
maram por essa Frente Parlamentar. E eu quero, aqui, 
desta tribuna, dizer ao Brasil e a todos os despachan-
tes, em especial à Sra. Raimunda Porto Bontempo, 
Presidente do Conselho Regional dos Despachantes 
Documentalistas do Maranhão, que nós cumprimos 
com a primeira etapa da Carta de São Luís, criando 
a Frente Parlamentar, integrada por mais de 200 De-
putados Federais e mais de 20 Senadores, na pers-
pectiva de consolidar as políticas que vão alterar essa 
lei que acabamos de citar, uma lei incompleta devido 
aos vetos parciais feitos pela Presidente da República. 
Portanto, é a oportunidade que os Srs. Parlamentares 
têm para fazer justiça a essa categoria.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a cada 
Parlamentar, inclusive a V.Exa., que assinou o pedido 
de criação dessa Frente Parlamentar, oportunizando o 
alcance do número suficiente de um terço dos Depu-
tados, para que pudéssemos, na tarde de hoje, insta-
lar a Frente Parlamentar. Ao mesmo tempo, agradeço 
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aos Deputados que ali estiveram na tarde de hoje, ao 
Senador, aos prefeitos do Maranhão que nos prestigia-
ram com sua presença, à assessoria do meu gabinete 
e à assessoria do PRB, que nos oportunizou levar a 
imprensa e fazer um amplo registro. 

Quero agradecer a cada Parlamentar que subs-
creveu o pedido dessa Frente Parlamentar e, ao mes-
mo tempo, solicitar ao nobre Presidente que autorize a 
ampla divulgação nos meios de comunicação da Casa, 
nos jornais, na Agência Câmara, no programa A Voz 
do Brasil, dessa informação que trago a respeito des-
sa Frente Parlamentar que acabamos de instalar e de 
registrar aqui, na Mesa Diretora, e que tem a prerro-
gativa de defender essa categoria tão importante para 
a sociedade brasileira.

Agradeço ao meu partido a tolerância e a opor-
tunidade que meu deu de poder usar o tempo de Li-
derança na tarde de hoje. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero 

parabenizá-lo pela iniciativa. 
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra, para uma Comunicação de Liderança, 
ao Deputado Marcos Rogério, pelo PDT. Somando o 
tempo de Breves Comunicações, S.Exa. dispõe de 6 
minutos para o seu pronunciamento.

O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO e como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação da Casa, minha 
saudação especial. 

O Ministério da Defesa realizou recentemente a 
Operação Ágata 6, com o efetivo de 7,5 mil militares 
do Exército Brasileiro, para patrulhar mais de 4 mil qui-
lômetros de fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru, 
com o objetivo de combater crimes na região.

Os militares atuaram nos Estados de Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Para tanto, 
foram usados aviões de caça, helicópteros de combate, 
navios-patrulha e veículos blindados, numa grandiosa 
operação de guerra contra o crime na faixa de fronteira 
daquela região.

Além dos 7,5 mil homens da linha de frente da 
operação, também foram envolvidos 10 mil militares 
em atividades de logística, como transporte, saúde, 
alimentação e atividades cívico-sociais, em apoio a 
comunidades carentes.

A ação faz parte do Plano Estratégico de Fron-
teiras, criado em 2011, que prevê a realização inter-
calada de duas Operações: Ágata, sob o comando 
do Ministério da Defesa, e Sentinela, orientada pelo 
Ministério da Justiça.

Entre os crimes identificados pela operação em 
regiões fronteiriças, estão justamente, Sr. Presidente, 
o narcotráfico, o contrabando de armas e de madeira 
e o roubo de animais.

Na Operação anterior, a Ágata 5, realizada em 
agosto deste ano, só para se ter uma ideia, foram feitas 
268 inspeções em embarcações e vistorias em 41,3 
mil veículos leves. Cerca de 880 quilos de maconha 
e cocaína foram apreendidos, além de 11,7 mil quilos 
de explosivos nessas áreas de fronteiras.

Sr. Presidente, essas operações, coordenadas 
pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça, 
são fundamentais para a defesa da soberania nacional, 
para a defesa dos interesses do Brasil. 

E eu quero aqui fazer um registro da importância 
desse acontecimento para o combate ao narcotráfico e 
à violência nessa região. O Governo e o Exército Bra-
sileiro estão de parabéns por estenderem uma mão 
amiga para apoiar a população carente da região e, ao 
mesmo tempo, reprimirem a violência e combaterem 
o crime organizado.

No entanto, quero chamar a atenção de todos 
para alguns aspectos que contribuem para que nossa 
faixa de fronteira seja, de fato, uma terra de ninguém, 
uma terra perigosa, uma região desguarnecida, onde 
impera a insegurança, sob os pontos de vista jurídico, 
policial e de cidadania. 

O primeiro aspecto, Sras. e Srs. Deputados, é 
exatamente o fato de que essas operações do Exér-
cito ocorrem de forma esporádica, apenas de tempo 
em tempo, e não de forma permanente. Isso quer dizer 
que, na maior parte do tempo, esses crimes reprimi-
dos pela Operação Ágata e pela Operação Sentinela 
ocorrem normalmente, sem qualquer tipo de repressão.

Outro aspecto importante a se ressaltar é a quase 
impossibilidade de regularização de terras nas faixas 
de fronteira, um problema antigo que tem dificultado 
em muito as atividades econômicas de produtores ru-
rais que vivem na área.

Quero também salientar uma iniciativa louvável 
que se iniciou com o Governo Lula e vem seguindo 
com o Governo Dilma: a implantação do Programa Ter-
ra Legal, que avança e sinaliza um horizonte positivo 
para esse setor. Mas ainda são milhares os produtores 
rurais que possuem propriedades em faixa de fronteira 
e vivem em permanente clima de insegurança jurídi-
ca. Muitos não podem sequer fazer um financiamento 
para incrementar sua produção, pois não possuem o 
registro do seu imóvel.

A faixa de fronteira brasileira é muito extensa. Ela 
abrange 150 quilômetros de largura ao longo dos 17 mil 
quilômetros lineares da fronteira que o Brasil tem com 
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10 países da América do Sul, envolvendo 11 Unidades 
da Federação e pelo menos 588 Municípios brasileiros.

É uma área de 143 milhões de hectares, quase 
17% do território nacional e onde vivem cerca de 10 
milhões de cidadãos “fronteiriços”.

Alguns Estados, como o Acre e Roraima, estão 
quase totalmente inseridos na faixa de fronteira. O meu 
Estado, Rondônia, tem 52% de sua área na faixa de 
fronteira, abrangendo 27 de seus 52 Municípios.

No que diz respeito à segurança pública na faixa 
de fronteira, a instalação de um Batalhão do Exército 
Brasileiro em Ji-Paraná – cidade onde tenho a honra 
de morar e onde nasci – é uma resposta para as de-
ficiências atuais.

Ainstalação de um batalhão do Exército na região 
central de Rondônia era prevista somente a partir de 
2020. Mas, ao tomarmos conhecimento do projeto – o 
Senador Acir Gurgacz e eu –, fomos ao comando maior 
do Exército e ao Ministério da Defesa e apontamos Ji-
-Paraná como a cidade mais bem preparada, e com 
localização estratégica para receber o novo batalhão.

Na ocasião, o General Enzo Martins Peri, co-
mandante do Exército Brasileiro, e o Ministro Celso 
Amorim nos deram a missão de encontrar um terreno 
apropriado para a instalação do batalhão.

Para tanto, empreendemos um esforço concentra-
do e contamos com o apoio da Prefeitura de Ji-Paraná, 
na pessoa do Prefeito José Bianco, e do Governador 
de Rondônia, Confúcio Moura, que viabilizaram a do-
ação de um terreno para a instalação desse batalhão 
do Exército Brasileiro em Ji-Paraná.

Os Deputados Estaduais prontamente reconhe-
ceram a importância do projeto e aprovaram uma do-
tação orçamentária especial para o Estado comprar a 
área, o que foi feito em tempo recorde.

Com a transferência do terreno para o Exército, o 
que está em vias de se concretizar, a Força já trabalha 
na definição do projeto e inicia os preparativos para a 
construção do batalhão.

O General Ubitaran Poty, da 17ª Brigada de Infan-
taria de Selva, a Brigada Príncipe da Beira, de Porto 
Velho, e o Coronel Adriano Cabral de Melo Azevedo, 
Chefe de Estado Maior, estão coordenando esse tra-
balho, e tenho certeza de que, em pouco tempo, po-
deremos comemorar o início das obras num terreno 
de 115 hectares localizado próximo ao Anel Viário de 
Ji-Paraná.

Sr. Presidente, além de ampliarmos a presença 
militar em nosso Estado e numa extensa área da faixa 
de fronteira, o que trará mais segurança para o Muni-
cípio e para Rondônia, também podemos comemorar 
outros impactos positivos para a economia da cidade e 

da região. Além disso, os jovens do Município poderão 
se alistar para servir o Exército, o que hoje não ocorre.

O projeto de instalação desse batalhão na região 
central de Rondônia já está previsto no Orçamento da 
União – para tanto, colocamos pelo menos R$24 mi-
lhões. E temos o compromisso do Ministério da Defesa 
e do Governo no que se refere à implantação. 

Registro, portanto, o compromisso do Governo 
Federal, da Presidente Dilma Rousseff e do Ministro 
da Defesa com a implantação dessa base militar em 
minha cidade, porque é importante para a cidade, 
sim, mas é importante também para todo o Estado de 
Rondônia, para toda a Amazônia Legal e para as áre-
as de fronteira do Brasil na região. Essa base vai dar 
uma grande contribuição para áreas que hoje estão 
desguarnecidas. 

Faço este registro com entusiasmo e confiança 
em que esse projeto será realmente efetivado e implan-
tado, porque é a presença do Exército, é a presença 
do Governo naquela região. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Estive-

ram conosco nas galerias os estudantes de Direito da 
FAVAG, de Nova Porteirinha, Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao Deputado José Augusto Maia, para uma 
comunicação parlamentar, pelo PTB. S.Exa. dispõe de 
10 minutos na tribuna. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho hoje à tribuna comunicar aos nobres 
pares o lançamento da Frente Parlamentar Mista de 
Apoio às Vítimas da Seca no Nordeste. Por unanimida-
de dos presentes – a Frente foi composta por mais de 
280 Parlamentares –, fui eleito Presidente dessa frente.

O objetivo da Frente Parlamentar é discutir com 
o Governo Federal a liberação de recursos financeiros 
para contratação de carros-pipas, construção de cis-
ternas, recuperação, limpeza e construção de grandes 
e pequenas barragens, bombas d’água, geradores, 
aquisição e recuperação de dessalinizadores, má-
quinas e outros equipmentos para recuperação dos 
territórios atingidos pela seca. É buscar também, de 
modo contínuo, a inovação da legislação necessária à 
promoção de políticas eficazes para, de uma vez por 
todas, solucionar esses graves problemas, e que as 
populações dos Estados do Nordeste brasileiro não 
mais padeçam por falta de água, bem como a correta 
aplicação e execução dos recursos financeiros desti-
nados àquela região atingida pela seca. 

Também parabenizo o Governo Federal, por meio 
da Presidenta Dilma, que, na tarde de ontem, lançou 
o programa Mais Irrigação, que prevê investimentos 
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de mais 3 bilhões de reais, que deverão beneficiar 
538 mil hectares de áreas voltadas para a produção 
de biocumbustíveis, fruticultura, leite, carne e graõs. 

A intenção do Governo Federal, de acordo com 
o Ministério da Integração Nacional, é valorizar o agri-
cultor familiar e desenvolver a economia regional de 
forma sustentável. De acordo com a Presidente Dilma, 
“com o Mais Irrigação, o Governo Federal garantirá 
apoio tanto ao grande quanto ao pequeno produtor, 
e que a prioridade será o semiárido nordestino.” “O 
sertão deixará de ser dependente e passará a ser um 
dos maiores produtores de alimentos do País”, disse 
a Presidente Dilma.

Sras. e Srs. Deputados, são nobres e reais as 
intenções da Presidente, mas o que precisamos com 
a máxima urgência é levar água, agora, urgentemente. 
Neste momento, precisamos de financiamento para os 
que já perderam seus rebanhos e suas plantações, a 
contratação de carros-pipa para, através do Exército 
brasileiro, saciar a sede de todos que estão sem um 
pingo d’água e com seus rebanhos morrendo de sede 
nas mais diversas áreas nordestinas. 

O objetivo desta Frente Parlamentar que ora re-
presento, conjuntamente com todos os meus pares que 
a subscreveram, é lutar junto aos órgãos competentes 
para garantirmos o acesso desses cidadãos à água, 
buscar junto ao Governo Federal a liberação daqueles 
projetos que já estão prontos e que irão beneficiar essa 
população que tanto sofre com a falta de água. Assim, 
vamos buscar o entendimento e o apoio de todos que 
fazem a Frente Parlamentar desta Casa. 

Sr. Presidente, a Frente foi formada hoje, às 10h 
da manhã, quando foi formada a nova diretoria, com-
posta de José Augusto Maia como Presidente; do De-
putado Raimundo Gomes de Matos, do Ceará, como 
Vice-Presidente; do Deputado Chico Lopes, também do 
Ceará, como Segundo Vice-Presidente; do Deputado 
Gonzaga Patriota, pernambucano, como Secretário-
-Geral; do Deputado Osmar Serraglio, do Paraná, como 
Secretário Jurídico; do Deputado Amauri Teixeira, da 
Bahia, que ora preside esta Casa, como Tesoureiro; e 
do Deputado Waldenor Pereira, também baiano, como 
Coordenador-Geral. E, como manda o nosso Estatuto, 
um Senador fará parte da coordenação. Na próxima 
terça-feira, em reunião, vamos buscar esse nome de 
consenso. Quero, Sr. Presidente, como disse aqui, 
parabenizar a Presidente Dilma pela apresentação 
ontem de mais de 3 bilhões para projetos de irrigação. 

Agora, Presidente, uma coisa que a gente vai 
discutir, inclusive com alguns Parlamentares que fa-
zem parte da Comissão, da Secretaria de Agricultura, 
e tantos outros que conhecem, como V.Exa., o Nor-
deste. Hoje já há projetos de irrigação que há muito 

foram aprovados. Em várias regiões do Nordeste, em 
Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, em 
Sergipe, no Ceará, no Maranhão, em todos os Estados 
há projetos já prontos e aprovados, Sr. Presidente. E 
por que não agora, neste momento de dificuldades? 
Neste momento esses projetos já aprovados estão 
esperando recursos.

Acho que chegou a vez e a hora de fazermos 
isso. Tenho certeza – e o senhor como bom nordestino 
e baiano, tenho visto a sua preocupação nesta Casa, 
junto conosco, que formamos essa Frente Parlamen-
tar – que poderemos agora, juntos, representando o 
Congresso Nacional com essa Frente Parlamentar 
Mista, desenvolver ações junto ao Governo Federal. 
Não vejo outra solução agora. Para o futuro, em ter-
mos de médio e longo prazos, teremos outras ações. 
A Presidente anunciou ontem algumas medidas que 
nós aplaudimos, para aqueles que estão morrendo de 
sede neste momento, que perderam seu rebanho, suas 
plantações e que precisam de algo imediato.

Então, Sr. Presidente, nossa Frente Parlamentar 
foi criada em um momento oportuno. O Brasil inteiro 
está vendo que, enquanto no Sul alguns morrem com 
as enchentes, no Nordeste estamos morrendo de sede. 
Então, tenho certeza da precaução desta Casa e do 
Senado. Com essa Frente Parlamentar, poderemos, 
junto ao Governo Federal, enviar recursos para os 
Governos Estaduais e para as Prefeituras, com essas 
ações urgentes.

Quero dizer que na próxima reunião, terça-feira, 
vamos propor que neste momento o Exército brasilei-
ro tome conta desses carros-pipa. A gente sabe que, 
às vezes, as pessoas usam os carros-pipa, os atuais 
Prefeitos e os futuros Prefeitos, para fazer politicagem. 
Então, vamos entregar ao Exército brasileiro, para que 
faça reuniões nos Estados das populações atingidas 
e agora mesmo podermos saciar a sede desses nor-
destinos.

Sou Deputado de Pernambuco, do polo de con-
fecções do agreste pernambucano. Na minha área, 
que vive de confecções, entre 50 e 80 quilômetros em 
volta da minha cidade, onde tenho andado, a água aca-
bou. Acho que ainda resta alguma coisa, mas aquelas 
barragens pequenininhas todas secaram. O gado está 
morrendo, e os prejuízos são enormes para os grandes. 
Ora, se os grandes estão tendo prejuízo, imaginem 
aquele pequenininho como está.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V.Exa., que está fazendo parte desta 

Frente Parlamentar.
A partir desta semana, reunidos, vamos juntos ao 

Governo Federal ver as soluções que podemos tomar 
imediatamente para o Nordeste brasileiro.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu dis-
curso nos órgãos de comunicação desta Casa e que 
também seja inserido no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero 

parabenizá-lo.
Além de todas as medidas estruturantes que 

nossa Frente tem de buscar, uma das nossas preo-
cupações no Nordeste – Deputado Júlio Cesar, que é 
do Piauí – é a recomposição do rebanho. Nós tivemos 
uma redução drástica dos rebanhos nessa seca.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes de 
conceder a palavra à Deputada Carmen Zanotto, que 
fará uma comunicação pelo PPS, por 5 minutos, vou 
abrir oportunidade para o Deputado Júlio Cesar fazer 
uma brevíssima comunicação, por 1 minuto.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço à De-
putada a tolerância.

Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar o 
Deputado José Augusto pela iniciativa de criar a Frente 
da qual tenho o prazer de participar, porque conheço 
e vivo o problema.

A seca está dizimando o rebanho do Nordeste e 
castigando os nordestinos. E a Frente vai ser o fórum 
de discussão de todos os problemas e consequências 
da seca na região.

Mas, Sr. Presidente, o objetivo principal deste pro-
nunciamento é o de fazer um registro muito importante 
para o Brasil: a Presidenta Dilma encaminhou hoje a 
esta Casa a Medida Provisória nº 589, que trata do 
parcelamento dos débitos da previdência dos Estados 
e dos Municípios inscritos até 31 de outubro de 2012. 
Além disso, podem ser incluídos nesse parcelamento 
até débitos de outros parcelamentos vencidos e não 
cumpridos. 

E, mais, Sr. Presidente: a medida estipula que as 
parcelas serão de 2% da receita corrente líquida men-
sal, porque a prática anterior estava liquidando Estados 
e Municípios, principalmente porque estava sendo co-
brado até mais de 30% do FPM. Como o FPM é quase 
tudo para 80% ou 90% dos Municípios do Nordeste, 
essa é uma medida importante, até porque vai dispen-
sar as multas, os juros de mora e os encargos legais. 

O Município tem o prazo de até 29 de março de 
2013 para aderir a esse novo parcelamento.

Outro assunto a que quero me referir, Sr. Presi-
dente, é que protocolei agora o Projeto de Lei Com-
plementar nº 223, que prevê um novo critério para a 
distribuição do FPE. Esse critério foi estabelecido com 
base nos estudos de notáveis, que eu apenas adaptei, 
porque havia um artigo com o qual eu não concordava. 

É um projeto muito interessante: quem ganha, ganha 
muito pouco, e, quem perde, perde muito pouco.

Eu acho que vamos ter unanimidade nessa ma-
téria, e, na terça-feira, daremos entrada a um reque-
rimento de urgência, que será assinado pelo Líder, 
para que ele venha diretamente, já na quarta-feira, 
ao plenário e seja aprovado, para que não haja, em 
janeiro, a suspensão das transferências do FPE para 
os Estados, como determina a decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra à nobre Deputada Carmen Zanotto, para 
uma comunicação parlamentar, pelo Bloco Parlamentar 
PV/PPS. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, peço que seja divulgado nos veículos de 
comunicação da Casa os avanços que tivemos nesta 
semana com a aprovação de dois projetos de lei, que 
eu destaco como os mais importantes. Refiro-me, em 
especial, ao Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, que ins-
titui o adicional de periculosidade para os vigilantes e 
trabalhadores do setor de transporte de valores. 

Há alguns anos, esse direito estava prejudicado. 
Agora, com a aprovação da proposta nesta semana, 
reconhecemos o direito dessa classe trabalhadora, 
que, com certeza, está extremamente vulnerável, in-
clusive em razão da violência que, lamentavelmente, 
vem crescendo a cada dia no nosso País.

O outro é o Projeto de Lei nº 1.472, de 2007, do 
Senado, que visa à transparência no que se refere a 
tributos.

Eu quero justificar aqui a retirada de duas emen-
das de minha autoria na noite de ontem: essa decisão 
se deu para que houvesse a aprovação do projeto de 
lei, porque com a retirada das duas emendas é que 
esse projeto de lei pôde, então, seguir para a sanção 
presidencial. 

Eu acredito que, com a aprovação dessa propos-
ta de lei, poderemos concluir o processo da discussão 
da reforma tributária. 

Cada cidadão brasileiro, cada pequeno empre-
sário precisa saber o quanto paga de tributos, qual é 
a carga tributária embutida nos produtos, de um copo 
de água mineral a um veículo, passando pelos itens 
da cesta básica. 

Mais do que isso: se nós conseguirmos, a partir 
desse projeto de lei, avançar no sentido de que as pes-
soas passem a ter informação sobre para aonde vão 
os seus tributos, para onde vai aquela carga tributária 
da cesta básica ou da aquisição do veículo, teremos, 
sim, políticas públicas mais fortes. 
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Então, mesmo sendo esta uma semana mais 
curta em razão do feriado de amanhã, a nossa Casa 
produziu muito, porque produziu com projetos de leis 
que estavam, há bastante tempo, aguardando. E, em 
especial, produzimos com projetos de origem do Se-
nado Federal ou de Parlamentares. Então, quero pedir 
que isso seja divulgado.

Sr. Presidente, não posso não me reportar ao que 
está acontecendo no meu Estado, ao que está acon-
tecendo no País e ao que disse o Ministro da Justiça 
nesta semana. 

Os veículos de comunicação do País como um 
todo estão mostrando que Santa Catarina também 
está sendo vítima de vandalismo: em várias regiões 
do Estado, ônibus e veículos da polícia foram atacados 
e incendiados; guaritas foram alvos de disparos. Isso 
está acontecendo em São Paulo e está acontecendo 
também no meu Estado.

Mas eu quero reforçar a confiança que eu tenho, 
como Parlamentar, na Secretaria de Segurança Pública 
do Estado, na Secretaria de Justiça, na Polícia Militar e 
na Polícia Civil do Estado. Por quê? Porque 20 pessoas 
já foram detidas como suspeitas. E, lamentavelmente, 
entre os suspeitos, estão 11 adolescentes. Onze me-
nores estão participando desse tipo de ação. 

Com certeza, o Governo do meu Estado, o Gover-
no Raimundo Colombo, por intermédio da Secretaria de 
Justiça e Cidadania e de outros órgãos competentes, 
vai, sim, conseguir identificar e prender os responsá-
veis, porque nós temos um setor de Inteligência muito 
forte no Estado.

O outro tema que abordo neste pronunciamento 
foi o que disse o Ministro José Eduardo Cardozo numa 
palestra e na imprensa. “Temos um sistema prisional 
medieval, que não só desrespeita os direitos humanos, 
como também não possibilita a reinserção” – estas fo-
ram as palavras do Ministro. E S.Exa. foi além: disse que 
preferia morrer a cumprir pena num presídio brasileiro. 
Preferia morrer a cumprir pena num presídio brasileiro: 
“Se fosse para cumprir muitos anos em alguma prisão 
nossa, eu preferia morrer”, afirmou José Eduardo Car-
dozo em palestra a empresários. O que significa isso? 
Aqui falou o cidadão, o homem que conhece, como 
poucos, a realidade dos presídios brasileiros. 

Nós precisamos, Deputado Amauri Teixeira, de 
uma força-tarefa para que os recursos federais sejam 
liberados para o conjunto de Estados e Municípios 
brasileiros, para que melhoremos o Sistema Prisional 
brasileiro, porque é efetivamente desumana a forma 
como vive essa população no nosso País. Que com 
esse pronunciamento do Ministro nós consigamos... 
Porque o S.Exa. é a autoridade máxima da Justiça 
do País e teve a coragem de declarar o que declarou. 

Isso significa que nós precisamos olhar para os 
milhares de pessoas que estão cerceadas da liberdade, 
independentemente do crime cometido, e para os seus 
familiares, a fim de que tenhamos um sistema prisio-
nal – se for possível usar este termo – mais justo no 
País. Que nós possamos efetivamente fazer com que 
eles saiam de lá recuperados, após terem cumprido a 
pena pelo delito cometido. 

Então, que esta semana seja marcada por projetos 
de lei, mas também por pronunciamentos de autorida-
des brasileiras que façam a diferença a partir de seus 
pronunciamentos, e que nós consigamos melhorar o 
Sistema Prisional brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs Deputados, Líderes 
presentes, venho a esta tribuna destacar as importantes 
proposições aprovadas por este Plenário no decorrer 
desta semana, que ampliam direitos e representarão 
conquistas importantes para a nossa população e para 
a nossa sociedade.

Primeiramente, gostaria de destacar o PL 1033/03, 
aprovado nesta quarta-feira e que agora segue para 
sanção presidencial. Esse projeto institui o adicional 
de periculosidade para os vigilantes e trabalhadores 
do setor de transporte de valores e vem corrigir uma 
falha grave do ponto de vista do risco de vida e da in-
segurança a que estão submetidos milhares de traba-
lhadores em todo o País. É o reconhecimento de que o 
perigo é inerente ao desempenho dessas atividades, 
sobretudo com a escalada da violência em nossas ci-
dades, Brasil afora.

Outra proposição importante e aprovada por nós é 
o Projeto de Lei 1472/07, do Senado Federal, que obri-
ga os comerciantes a discriminarem nas notas fiscais 
os valores dos tributos incidentes sobre os produtos e 
serviços ofertados. Trata-se de medida que represen-
tará uma divisão de águas na relação do consumidor 
com os impostos cobrados no País. 

Uma regra fundamental para que o consumidor 
conheça, de fato, os impostos pagos em suas transa-
ções cotidianas, no supermercado, no posto de gaso-
lina, no restaurante. O texto determina a identificação 
de nove tributos: Imposto de Renda, CSLL, IOF, IPI, 
PIS/PASEP, COFINS, CIDE-Combustíveis, ICMS e 
ISS, sendo que ICMS e ISS nas esferas estadual e 
municipal. Os demais são arrecadados pelo Gover-
no Federal. Além do Imposto de Importação, do PIS/
PASEP-Importação e da COFINS-Importação, no caso 
dos produtos importados.
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Segundo o projeto, a nota fiscal deve informar 
também o valor da contribuição previdenciária dos 
empregados e dos empregadores, sempre que o pa-
gamento de pessoal constituir item de custo direto do 
serviço ou produto fornecido ao consumidor. No caso 
dos serviços financeiros, as informações sobre os tri-
butos deverão ser colocadas em tabelas fixadas nos 
pontos de atendimento, como agências bancárias.

Esta Casa de Leis, além de cumprir o seu papel 
legislativo, trouxe à tona a necessidade da discussão 
da reforma tributária, algo que, para sair do papel, ne-
cessita do apoio do Governo Federal. Não podemos 
nos esquecer de que essa reforma foi um compromis-
so firmado pela Presidente Dilma ainda em campanha. 
A tributação brasileira encarece sobretudo a vida dos 
mais pobres. E essa é uma das injustiças que precisa-
mos corrigir, uma vez que, hoje, quem ganha menos 
é quem paga mais. 

Por isso, reforço o pedido para que olhemos para 
a necessidade da reforma tributária com a devida aten-
ção e urgência. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes 

de conceder a palavra ao Deputado Edinho Bez, que 
já está posicionado para fazer uma comunicação par-
lamentar, pelo PMDB, abro oportunidade para o De-
putado Roberto de Lucena fazer um breve registro.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, inicialmente, quero cum-
primentar a ilustre Deputada Carmen Zanotto pelo bri-
lhante pronunciamento que fez há pouco nesta tribuna, 
falando especialmente sobre o momento de violência 
que estamos vivendo no Brasil. 

Quero também fazer um registro, Presidente, 
porque precisamos comemorar as coisas boas que 
acontecem em nosso País. Eu quero aqui aplaudir o 
Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que 
está introduzindo no Distrito Federal o ônibus elétrico, 
que já começou a ser testado. 

Fabricado na China, esse veículo funciona com 
autonomia média de 150 quilômetros e que não polui. 
E sua implantação no Distrito Federal é um dos com-
promissos do Governador com a FIFA e um dos seus 
compromissos com a sustentabilidade. 

Portanto, em nome da bancada do Partido Ver-
de, faço votos de que essa experiência aqui seja bem-
-sucedida e sirva de modelo e piloto para todo o País 
e quero aplaudir o Governador Agnelo Queiroz pela 
brilhante iniciativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra o Deputado Edinho Bez, para uma comuni-
cação parlamentar, pelo PMDB. S.Exa. dispõe de até 
10 minutos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, ini-
cio falando, infelizmente, dos incidentes ocorridos em 
Santa Catarina, onde bandidos incendiaram ônibus – e 
não é normal o meu Estado passar por isso. O Estado 
oferece segurança, e quando ocorrem irregularidades 
dessa natureza, na maioria esmagadora dos casos elas 
são praticadas por bandidos de fora, que se aprovei-
tam, inclusive, da honestidade e até mesmo da nossa 
ingenuidade no que tange a acreditar nas pessoas. 

O que está faltando é o Governo Federal, os Go-
vernos Estaduais e alguns Governos Municipais terem 
mais coragem para encarar esse problema. Não é pos-
sível conviver com tamanha insegurança! 

Eu me pergunto: nós não estamos preparados – 
o Brasil, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha – para 
enfrentar um país que queira invadir a nossa Nação? 
Não sei. Quando me deparo com as inúmeras oportu-
nidades de os bandidos utilizarem celulares e outros 
equipamentos modernos nos presídios do Brasil, eu 
me pergunto: será que estamos preparados, ou os 
Governos não têm coragem e autoridade para enca-
rar esse problema?

Santa Catarina é um lugar de paz, de gente tra-
balhadora e honesta, que recebe as pessoas de braços 
abertos, e tem característica turística, mas bandidos 
resolveram atacar o Estado. 

Não vai ficar de graça! Não vai ficar de graça! Já 
estamos cobrando atitudes e iniciativas, e vai sobrar 
para alguém, se não descobrirem a origem do que es-
ses marginais estão tentando fazer no País e se esten-
dendo para um Estado modelo, como é Santa Catarina.

Mas, Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero 
também dizer que, ao ler uma reportagem sobre a 
meia maratona realizada recentemente em Pomerode, 
Santa Catarina, ela me chamou a atenção, porque já 
morei naquela cidade, gerenciando a Caixa Econômi-
ca Federal. Trata-se de uma bela cidade, boa para se 
viver. O Município tem característica tipicamente alemã.

Presto aqui a minha homenagem ao jovem senhor 
e amigo Clemente de Souza, residente em Tubarão, 
Santa Catarina. Esse atleta catarinense de 72 anos 
de idade foi campeão e notícia, porque venceu a meia 
maratona em Pomerode. E não foi a primeira vez que 
Clemente de Souza subiu no lugar mais alto do pódio 
em uma prova de meia maratona. 

O atleta de 72 anos, que é exemplo e compete 
pelo Clube dos Corredores de Rua de Tubarão – COR-
TUBA, cidade residência deste Deputado, foi o cam-



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37237 

peão, mais uma vez, na sua categoria, em um evento 
em Pomerode.

A conquista serve para coroar um ano perfeito 
para o corredor: em 2012, Clemente venceu todas 
as provas de que participou. E é normal ele vencer 
as provas. O atleta ficou famoso nacionalmente após 
vencer a São Silvestre, em São Paulo, na categoria 
de 60 a 69 anos, e quebrou o recorde da competição, 
com o tempo de 60 minutos e 31 segundos, marca 
mantida até hoje.

Vale a pena ir a Tubarão e visitar a residência 
do nosso grande campeão de competições locais, re-
gionais, nacionais e internacionais. Com mais de 200 
conquistas, a casa dele é lotada de troféus de provas 
de que ele participou por este mundo afora, ganhan-
do praticamente todas as que disputou. É de praxe, 
é normal, há mais de 30 anos, encontramos, quando 
estamos andando a pé ou de carro, esse atleta cor-
rendo na rua, treinando. Ele é um verdadeiro exemplo.

Além do amigo Clemente, outros participantes 
da Cidade Azul, cidade deste Deputado, represen-
taram bem a equipe. Também na categoria acima de 
70 anos, Atílio Galegario ficou com a quarta posição, 
e Pedro Vieira Prudêncio e Amarildo do Nascimento 
ficaram em quinto lugar nas categorias 61 a 65 anos 
e 46 a 50 anos, respectivamente.

A Meia Maratona de Pomerode, que teve como 
padrinho o campeão olímpico Robson Caetano, reuniu 
cerca de 2 mil corredores de todo o País.

Parabenizo todos os competidores da “melhor 
idade” pelo belo exemplo de vida e saúde e desejo 
que continuem dando esse exemplo para todos nós, 
em especial aos brasileiros.

Como já dito, o amigo Clemente participou de 
muitas maratonas de Tubarão, de Santa Catarina, do 
Brasil e também de outras de caráter internacional. 
Foram inúmeros os países em que ele participou. E 
eu o conheço há mais de 30 anos. Ele é uma pessoa 
boníssima, uma pessoa correta, que acredita naquilo 
que faz, que acredita no seu sonho, mas trabalha mui-
to. É um homem trabalhador, como nós. É uma pessoa 
dedicada, uma pessoa que vale a pena.

Eu já visitei sua residência, onde participei de 
evento em que o homenageamos, parabenizamos, 
enaltecemos e abraçamos. Havia mais de 200 pessoas 
no dia em que eu estive em sua casa, há mais de 15 
anos. É uma pessoa que vale a pena, repito.

Infelizmente, há pessoas que, com 65, 70 anos, 
acham que estão velhas. Clemente hoje está com 72 
anos – e eu não precisaria falar mais nada.

Nesta Casa, fui Relator de projeto que tratou da 
regulamentação da Medicina no Brasil – há mais de 
70 anos a atividade não era regulamentada. Passei 1 

ano e 3 meses em discussões com 14 profissões da 
área da saúde, viajando por este País afora e proferindo 
palestras. Aprendi com os profissionais da saúde que 
nós, seres humanos, nascemos para durar 120 anos. É 
da nossa natureza. E tanto isso é verdade que, de vez 
em quando, acompanhamos na televisão, escutamos 
nos rádios e lemos nos jornais que, em determinado 
país, faleceu alguém com 129 anos; outro dia, foi uma 
senhora de 126 anos; no Japão, um senhor com 125 
anos; na Inglaterra, uma senhora com 119 anos.

No Brasil, há cerca de 70 mil pessoas com mais 
de 100 anos de idade. Então, não é possível que alguns 
pessimistas que chegam aos 70, 75 anos achem que 
estão velhos. Não! Vamos durar mais de 100 anos! É 
da nossa natureza, se nos alimentarmos corretamente, 
cumprirmos algumas regras básicas, fizermos alguns 
exercícios e não deixarmos de trabalhar. O trabalho 
enobrece o cidadão em todos os sentidos, até mesmo 
para que possamos durar mais.

Então, o Clemente é um exemplo: ganhou uma 
maratona aos 72 anos de idade. 

Como disse, na casa dele há mais de 200 troféus 
que ele ganhou no Brasil e em vários países. Pratica-
mente ganhou todas as maratonas de que participou, 
porque é uma pessoa séria, honesta, competente, de-
dicada e que acredita que é capaz. É um exemplo. Por 
isso faço aqui este registro envaidecido, orgulhoso de 
uma pessoa que dá exemplo e mais orgulhoso ainda 
porque se trata de alguém do meu relacionamento.

Sr. Presidente, um abraço e muito obrigado. 
Um bom final de semana aos nobres colegas e a 

todos que estão acompanhando os nossos trabalhos 
neste momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O De-

putado Augusto Carvalho fará breve comunicação por 
3 minutos.

Depois voltaremos às preferências. Agradeço aos 
Deputados Izalci e Roberto de Lucena por terem per-
mitido ao Deputado Augusto Carvalho, que está aqui 
há muito tempo, fazer uso da palavra.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Obrigado aos Líderes Amauri e Depu-
tado Ronaldo.

Em primeiro lugar, vou até fugir do tema, Sr. Pre-
sidente. Eu queria reclamar da tirania das Lideranças 
nesta Casa. Não é possível, em sessão de debates, ter 
primazia de Líderes para atropelar uma fila de quem 
está esperando há muito tempo. Eu acho que essa 
questão tem que ser recolocada, com uma mudança 
no Regimento. Há aqueles que estão aguardando até 
a hora da Ordem do Dia, depois do Grande Expedien-
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te. Não tem primazia de Líder para atropelar aqueles 
que estão aguardando. Rogo a V.Exa. para reabrir 
esse tema junto aos pares que comandam esta Casa. 

Aliás, Sr. Presidente, essa tirania dos Líderes pode 
produzir bons resultados. Demorou 10 anos para que 
eles enxergassem a necessidade de sintonizar esta 
Casa com uma demanda de mais de 1,5 milhão de 
vigilantes que aguardavam uma eternidade pela regu-
lamentação de sua profissão naquilo que diz respeito 
ao adicional de insegurança ou o adicional de pericu-
losidade, 30% a mais nos seus salários. Foi preciso 10 
anos para que se chegasse a um acordo. 

Vimos que, no dia em que os Líderes querem, 
pode-se colocar matéria da mais alta relevância para 
que seja apreciada por esta Casa. Por exemplo, por que 
não a PEC das trabalhadoras domésticas? São mais 
de 5 milhões de trabalhadoras domésticas, muitas das 
quais sem qualquer garantia. Um verdadeiro trabalho 
escravo nós temos hoje disseminado pelo País afora, 
atingindo principalmente a população negra. Cadê o 
Colégio de Líderes para poder definir uma pauta po-
sitiva e, um a um, votarmos os projetos de autoria dos 
Parlamentares, de autoria popular, como foi o caso do 
projeto que prevê a transparência da carga tributária 
embutida no preço dos produtos e dos serviços?

Por isso, ao mesmo tempo em que critico a tirania 
negativa, desejo pontos mais produtivos e de consenso, 
para esta Casa ficar mais próxima da opinião pública. 

Por exemplo, o famoso projeto que extingue os 
14º e 15º salários, vergonha que deixa indignada a po-
pulação do nosso País. Por que o Colégio de Líderes 
não aceitou o abaixo-assinado de mais de 15 partidos, 
encabeçado pelo PPS, para que a matéria viesse à 
deliberação com urgência urgentíssima do Plenário?

A constatação é esta: quando se quer, quando 
há vontade política, decide-se de maneira sintoniza-
da com a opinião pública. Por isso eu me somo aos 
trabalhadores vigilantes deste País que conseguiram, 
ontem, uma bela conquista pela unanimidade do apoio 
desta Casa. Mas foi preciso resistência de mais de 10 
anos para que se fizesse justiça.

Espero que ainda este ano votemos a PEC que 
dá cidadania a milhões de trabalhadores domésticos 
deste País, principalmente às mulheres – há também 
trabalhadores homens –, para que finalmente tenham 
reconhecidos os direitos mínimos de todo trabalhador 
brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Parece-

-me, Deputado Augusto Carvalho, que teremos mais 
uma alegria na próxima semana. Sou da Comissão 
que votou o relatório da Deputada Benedita da Silva. 
Fizemos um acordo. Estamos vivendo um Novembro 

Negro e, como V.Exa. disse, a maioria das empregadas 
domésticas que vivem na verdadeira semiescravidão 
são mulheres negras. 

O Presidente desta Casa comprometeu-se a pau-
tar essa PEC no dia 20. Talvez tenhamos mais uma 
grande vitória, como ontem. Tanto lutei, V.Exa. também, 
pelo adicional de periculosidade dos vigilantes! Tivemos 
uma enorme alegria. Ontem foi um dia daqueles em 
que se dorme de alma lavada depois da aprovação dos 
30% de adicional de periculosidade para os vigilantes. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Izalci, pelo PSDB, por 
10 minutos.

O SR. IZALCI (PSDB-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o 
primeiro assunto que me traz à tribuna hoje trata da 
segurança pública do Distrito Federal.

Fui surpreendido, não tinha visto ainda, por uma 
reportagem e depois por uma entrevista não só na CBN, 
como também na Rede Record, do Comandante da 
Polícia Militar atribuindo aos Parlamentares, de uma 
forma especial ao Deputado Federal – não citou meu 
nome, mas está nos blogs – que estaríamos levando 
a segurança pública de Brasília para uma situação de 
calamidade pública em função da nossa participação 
na assembleia, como se o motivo da operação anun-
ciada fosse culpa nossa.

Acabei de ouvir a fala do Comandante sobre 
esta questão, e ele não reconhece as lideranças do 
movimento. Eu que acompanhei digo a todos que na 
primeira assembleia de que participei havia no mínimo 
10 mil policiais na Praça do Relógio, em Taguatinga. 
Depois participei de outras, em que não havia 10 mil, 
mas algumas de 5 mil, de 3 mil, até porque a pressão 
é muito forte. 

Nessa entrevista, o Comandante disse que confia 
no Governador, no nosso Governador, é compromis-
so do nosso Governador. Só que os policiais já não 
confiam mais. E o motivo da greve é muito simples, e 
eu até digo que não é mais o reajuste salarial: falta de 
consideração, falta de habilidade do comando, mas 
principalmente do Governo, não da Polícia, porque o 
Comandante não tem autonomia para dizer nada re-
lacionado ao reajuste, ou à melhoria das condições 
de trabalho, porque isso está a cargo também não 
da segurança pública, está a cargo da Secretaria de 
Administração. Está aqui o documento: “Levanta Bra-
sília!” Esse aqui é o dos Bombeiros, mas existe um 
exatamente igual da Polícia Militar. Quero lembrar o 
que foi dito aqui. Vou ler: “Neste segundo turno, eu e 
Filippelli” – Vice-Governador – “reafirmamos nosso 
compromisso com você para construir um novo cami-
nho para os bombeiros.” 
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E outra carta para a Polícia Militar: “Para isso, no 
dia 31 de outubro, precisamos do seu voto, o voto de 
seus familiares, amigos e vizinhos.”

Compromissos de Agnelo e Filippelli com os Bom-
beiros do DF. Está aqui escrito. Assinado tanto pelo 
Governador, quanto pelo Vice-Governador. Está aqui. 

Primeira estrelinha – são treze: 
Reestruturar o plano de carreira, com promoção 

sem a dependência de vagas, interstício e aumento 
de efetivo para recompor a defasagem existente. Está 
aqui escrito. Foi cumprido? Não. Instituir o bombeiro do 
futuro “graduação e pós-gradução”. Foi cumprido? Não. 

No da PM, ele coloca: continuar o programa – 
porque o programa já existia. Foi cumprido? Não. Ter-
ceirização das guardas dos quartéis. Foi cumprido? 
Não. Plano de obras com metas a curto e médio prazo 
para a construção e reforma dos quartéis, no caso da 
PM, bem como implementação do centro médico da 
PMDF. Foi cumprido? Não. 

Instituir um Novo Código de Conduta Ética dos 
Bombeiros e da PM. Foi cumprido? Não. Continuação 
do programa habitacional para os bombeiros e para 
os policiais militares. Foi cumprida alguma coisa? Não. 
Instituir o auxílio-transporte no contracheque. Foi ins-
tituído? Não. Instituir um programa de negociação da 
dívida dos bombeiros com juros mais acessíveis. Foi 
instituído? Não. 

O agravante é que nós temos muitos bombeiros 
e policiais militares que estão com o contracheque ze-
rado. É permitido pela lei descontar no contracheque 
30%, mas o BRB desconta integralmente. Há policiais 
militares que recebem zero, porque os bancos debitam 
em conta, além do contracheque. Então, não foi feito 
absolutamente nada.

Instituir nova lei de vencimentos para o Corpo de 
Bombeiros ou Polícia Militar, que estabeleça igualdade 
de valores dos auxílios fardamento, natalidade, invalidez 
e funeral entre oficiais e praças. Foi instituído? Não. 
Adicional por tempo de serviço anual. Foi dado? Não. 
Antecipação das parcelas do risco de vida – que não 
foi no Governo dele. Já foi feito? Não. Reajuste salarial 
com o mesmo índice de correção do Fundo Constitu-
cional. Foi feito o reajuste? Não. E o mais grave, este 
Fundo já foi reajustado, de 2008 até agora, em mais 
de 60%. Desses 60%, quanto foi repassado para a 
Polícia Militar? Nada, zero. Deram 200 reais de saúde. 

Aumento das cotas e valores das gratificações. 
Foram dados? Não. 

Estão aqui 13 promessas, 2 anos de Governo, 
e sequer conversam com os policiais de uma forma 
correta, transparente, digna. É isso que revolta a Po-
lícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil só 

voltou ontem porque o Tribunal mandou voltar, porque 
senão não teria voltado.

Digo uma coisa muito simples: o reajuste da Polí-
cia Civil será dado de acordo com o reajuste da Polícia 
Federal. Nós já sabemos qual é o reajuste da Polícia 
Federal. Então, por que não chamá-los e assinar? Mas 
eles não confiam mais em assinatura. Isso aqui está 
assinado, e não vale nada. 

Que me desculpe o comandante, o motivo dessa 
insatisfação dos PMs e bombeiros, o motivo dessa ope-
ração anunciada não tem nada a ver com a Oposição. 
Isso é problema da base de Governo, é do Governa-
dor e do Vice e daqueles que estiveram no teatro, na 
época da campanha, fazendo promessas e assinando. 
Esse é o motivo da insatisfação dos nossos policiais, 
que são excepcionais, excelentes. A comunidade tem 
esse reconhecimento por eles. Não podemos permitir 
que aconteça aqui o que ocorre em outros Estados 
devido à falta de valorização e de cumprimento do que 
foi prometido. Isso é o mais grave.

Ninguém é obrigado a prometer nada. Ninguém é 
obrigado a fazer acordo nenhum, mas, se fez, tem que 
cumprir. E não vai dizer que vai fazer no final, porque 
não vai! Não dá para fazer. O fundo constitucional já 
está em 62%. Não dá para repassar de uma vez. En-
tão, chamem os policiais, chamem a representação, e 
digam a eles: “Quando eu prometi e assinei isso aqui, 
eu não sabia de nada. Não temos condições de fazer”. 
Mas abram o jogo, joguem limpo com os policiais. Terça-
-feira, nós teremos uma audiência pública na Comissão 
de Segurança com a Polícia Federal. 

E eu defendo aqui, Deputado Roberto de Luce-
na, Deputado Amauri Teixeira, Polícia Federal, Polícia 
Civil, Polícia é projeto de Estado. Não pode ser tratado 
como projeto de Governo. A cada Governo que entra, há 
promessas como essas. Temos que ter realmente um 
projeto de Estado para a segurança pública. A Polícia 
Federal e a Polícia Civil têm que ser independentes, 
Polícia de Estado. Não têm que obedecer ao Executivo. 
Tem que haver, sim, uma fiscalização externa, como 
há agora no Judiciário, como há em todos os órgãos, 
mas a Polícia Federal e a Polícia Civil não podem ter 
essa dependência do Executivo e ficar à mercê das 
coisas que vêm ocorrendo. 

É inadmissível o Ministro da Justiça, que cuida 
da segurança pública, afirmar, como fez ontem, que, 
se ele tivesse que ser preso, preferia morrer. O que é 
isso? Isso é um atesto de inoperância, de incapacidade! 
Ele é o responsável por isso. Que venha atrás aqui do 
Congresso, que aumente o Orçamento, que apresen-
te uma solução. Se ele não sabe resolver a questão, 
passe o boné para outro. Como eu digo aqui para o 
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Governador: se ele não tem condições de cumprir o 
que prometeu, passe para outro.

Agora, esse caso de Brasília é emblemático. 
Chama-se estelionato eleitoral.

Não foi só na segurança pública que foi feito isso. 
Em todas as categorias do Distrito Federal: saúde, edu-
cação... Estão anunciando agora greve geral. Será que 
vão dizer que é por minha culpa? Não é. É culpa das 
promessas falsas, do estelionato eleitoral que acontece.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Roberto de 
Lucena, § 2° do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – 
Convido a ocupar a tribuna o ilustre Deputado Amauri 
Teixeira, nosso ilustre tribuno, pelo PT.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, tenho direito a 10 minutos, pois 
falarei no período das Comunicações Parlamentares.

Sr. Presidente, primeiro eu ouvi aqui, durante a 
tarde toda, referências à fala do Ministro José Eduardo 
Cardozo. Botando os pingos nos is, Deputado Izalci, o 
que o Ministro disse é que, se ele tivesse que cumprir 
uma pena longa em determinados presídios, ele pre-
feriria morrer. Nem todos os presídios são federais. A 
maioria dos presídios são estaduais. Eu ouvi aqui in-
clusive falar em recursos para Municípios para melho-
rarem os presídios. Os Municípios não administram os 
presídios. Quem administra centralmente os presídios 
são os Estados. E existem presídios federais que são 
aqueles de máxima segurança. Inclusive são os me-
lhores presídios em termos de estrutura.

Mas, voltando aqui à minha fala propriamente dita, 
primeiro eu quero deixar registrado aqui que concordo 
plenamente e inclusive quero somar-me à moção de 
apoio ao Desembargador Cláudio Mascarenhas Bran-
dão, desembargador que tem uma trajetória notória den-
tro do Judiciário baiano, que é um professor respeitado, 
que é um jurista respeitado, que é um desembargador 
respeitado e que está na lista tríplice concorrendo a 
uma vaga no TST. A Bahia não tem nenhum Ministro 
ocupando, neste momento, a vaga no TST.

Nós esperamos que Cláudio Brandão, que tem 
todos os pré-requisitos, venha efetivamente a ocupar 
essa vaga. 

Quero também, Sr. Presidente, meu caro amigo 
Roberto de Lucena, deixar registrado aqui o artigo pu-
blicado ontem no Correio Braziliense, de Renata Mariz, 
que diz: “Domésticas ainda são vistas como ‘serviçais’, 
diz Diretora da ONU.”

“Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), são mais de 14 milhões de 
mulheres que trabalham remuneradamente 
para uma família na América Latina e Caribe. 
Em média, menos de um terço delas tem car-
teira assinada. No Brasil, este número chega 
a 6,7 milhões de mulheres, das quais mais de 
60% são negras.”

Segundo o artigo, em função da nossa memória 
escravista, as domésticas são vistas como serviçais, 
membros desvalorizados da família ou trabalhadores 
de segunda categoria. Segundo o mesmo artigo, o 
trabalhador doméstico continua sendo subvalorizado 
e invisível, e o trabalho é executado principalmente por 
mulheres e meninas.

Já fiz diversos pronunciamentos, meu caro Presi-
dente Roberto de Lucena, sobre esta matéria e espero 
que na próxima semana venhamos a corrigir essa in-
justiça, essa iniquidade que temos na legislação bra-
sileira, de tratar a empregada doméstica como uma 
subempregada, tratar a empregada doméstica como 
uma semiescrava, porque empregada doméstica não 
tem os direitos que o trabalhador rural ou urbano tem. 
E está na hora de igualarmos a empregada doméstica, 
para que ela seja vista como uma profissional, como 
uma empregada, como uma trabalhadora que merece 
ser tratada com dignidade.

Mas, na mesma linha do Novembro Negro, tam-
bém temos marcado esse momento para mostrar que 
as políticas afirmativas tomadas pela Presidenta Dilma, 
pelo Presidente Lula, inclusive as políticas de cotas que 
foram sancionadas recentemente, têm, sim, impactado 
positivamente em relação à população negra, mas estão 
longe de alcançar a igualdade, até mesmo de reduzir 
a desigualdade entre negros e brancos neste País.

Quero deixar registrado aqui e vou ler o artigo que 
saiu no site da Bahia Polícia & Política, com Alcindo 
da Anunciação Jr, que diz que 90% de empregados 
da região metropolitana de Salvador são negros. Diz 
o artigo, Sr. Presidente:

“A grande maioria dos desempregados 
de Salvador e região metropolitana é negra. 
Os dados são de um levantamento divulga-
do ontem pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (DIEESE). O estudo 
mostra que os negros correspondem a 92% 
dos desempregados na região. 

Segundo o estudo, baseado em núme-
ros da Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED), do IBGE, o percentual é bem superior 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37241 

ao da população negra que está ocupada, 
equivalente a 88,4%. A pesquisa mostra que, 
entre 2010 e 2011, houve uma pequena me-
lhoria nas disparidades entre negros (pretos 
e pardos) e não negros (brancos e amarelos) 
no mercado de trabalho da região. Mas as de-
sigualdades persistem.

‘Nota-se que, apesar da criação de novas 
posições de trabalho, que reduziu a proporção 
de desempregados negros, ainda persistem os 
mecanismos de recrutamento que destinam as 
condições mais precárias e de menor remu-
neração para essa população, perpetuando a 
desigualdade e replicando a discriminação’, 
disse o economista da PED, João Teixeira.

A pesquisa mostrou, por exemplo, que as 
mulheres negras ganham praticamente metade 
do homem não negro, em média. Por hora, a 
mulher negra ganha R$5,13, enquanto o ho-
mem não negro ganha R$10,06 pelo mesmo 
período de trabalho. Por segmento da econo-
mia, o levantamento indicou um aumento da 
participação de mulheres negras na indústria, 
que hoje é 14,8%. 

‘Em 2010, eram 27 mil mulheres negras 
na indústria. Em 2011, esse número foi para 
31 mil’, destacou Ana Margaret Simões, do 
DIEESE. Porém, 118 mil delas, quase 20%, 
ainda se dedicam ao trabalho doméstico.”

A maioria dos assassinatos são de jovens negros, 
a maioria dos desempregados são jovens e mulheres 
negras. Então nós temos que avançar nas políticas 
sociais para, cada vez mais, reduzir as desigualdades 
e buscar, num horizonte mais a longo prazo, a verda-
deira igualdade entre negros e não negros.

Muito obrigado, Sr. Presidente Roberto de Lucena. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Cum-

primento o ilustre Deputado Amauri Teixeira pelo seu 
pronunciamento oportuno e brilhante.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

“Domésticas ainda são vistas como ‘serviçais’“, 
diz diretora da ONU

Renata Mariz
Publicação: 13/11/2012 06:02 Atualização: 

13/11/2012 08:49
Quais os desafios do trabalho doméstico no Brasil?
Culturalmente em grande parte do mundo, até 

mesmo como consequência da escravidão, as tra-
balhadoras e trabalhadores domésticos são vistos 
como “serviçais”, membros desvalorizados da família 
ou trabalhadores de segunda categoria. O trabalho 

doméstico continua sendo subvalorizado e invisível e 
é executado principalmente por mulheres e meninas, 
muitas das quais são migrantes ou membros de co-
munidades desfavorecidas e, portanto, particularmente 
vulneráveis à discriminação em relação às condições 
de emprego e trabalho, bem como outros abusos de 
direitos humanos.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), são mais de 14 milhões de mulheres que traba-
lham remuneradamente para uma família na América 
Latina e Caribe. Em média, menos de um terço delas 
tem carteira assinada. No Brasil, este numero chega a 
6,7 milhões de mulheres, das quais mais de 60% são 
negras (IBGE, 2009).

Do ponto de vista numérico, é a ocupação mais 
importante para as mulheres na América Latina. Na 
realidade, esta cifra poderia ser ainda maior, já que 
frequentemente as estatísticas não captam as trabalha-
doras que trabalham por hora ou por dia, as trabalha-
doras não registradas, as migrantes sem documentos 
e as meninas que realizam trabalho infantil doméstico.

A remuneração das trabalhadoras domésticas 
é baixa, embora se possa observar um importante 
incremento associado possivelmente com a política 
de crescimento do salário mínimo aplicada em vários 
países, somada ao aumento da demanda por serviço 
doméstico. O crescimento da remuneração das tra-
balhadoras domésticas contribuiu para melhorar sua 
posição relativa na escala de remunerações de cada 
país, mas, apesar disto, esses ganhos continuam muito 
próximos às linhas de pobreza dos respectivos países 
e são acentuadamente menores do que a média dos 
rendimentos das mulheres ocupadas.

A valorização de categorias de trabalho tradicio-
nalmente marginalizadas na economia brasileira não 
só melhoraria as condições da população de baixa 
renda, mas também seria benéfica para a economia 
como um todo, além de contribuir para uma melhor 
distribuição da riqueza.

Por que ainda há tanta informalidade no trabalho 
doméstico?

Não só pelo ranço da escravidão, que faz com 
que o trabalho doméstico seja subvalorizado, como 
pela cultura de que as tarefas de cuidado – seja de 
idosos, crianças, doentes, domiciliares ou no trato com 
animais – são tradicionalmente atribuídas às mulheres.

Não são mais aceitáveis argumentos que reve-
lam a crença de que as mulheres são as únicas e/
ou principais responsáveis pelas tarefas de cuidado 
e reprodução social. Esta crença é um dos principais 
obstáculos para a inserção das mulheres no mercado 
de trabalho em empregos de qualidade. Como elas 
ainda são as principais responsáveis pelo cuidado, 
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muitas apenas conseguem inserir-se em atividades que 
lhe deem flexibilidade em relação aos horários. Estas 
atividades muitas vezes estão na informalidade e isto 
também contribui para a existência de desigualdades 
salariais entre homens e mulheres e para o fato da po-
breza incidir de forma diferenciada entre as mulheres.

Além disso, a lacuna legal propicia essa informa-
lidade. A crescente demanda por apoio remunerado 
nos domicílios, assim como a consolidação dos pro-
cessos democráticos na América Latina propiciaram 
espaços para a discussão de medidas legais e de po-
líticas públicas para avançar em direção ao trabalho 
decente para as trabalhadoras domésticas. Em junho 
de 2011, a OIT aprovou, em Genebra, a Convenção 
189 e a Recomendação 201, sobre Trabalho Decente 
para Trabalhadoras Domésticas Dando um passo his-
tórico, o Uruguai foi o primeiro país a ratificar a Con-
venção, no dia 25 de abril de 2012. O Brasil ainda não 
ratificou a Convenção.

O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Con-
vido, neste momento, o Deputado Professor Sétimo, 
do PMDB do Maranhão, para fazer sua brevíssima 
comunicação, pela ordem.

O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
mais companheiros, neste momento, quero registrar 
aqui a importância da Confederação Nacional dos Mu-
nicípios, pelo trabalho que vem fazendo. Ontem houve 
mais uma ação realizada pela Confederação Nacional 
dos Municípios no sentido de mobilizar os Prefeitos para 
que possamos encerrar o último ano de mandato dos 
Prefeitos da atual gestão, tendo em vista que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a cada dia, a cada momen-
to, a cada ano se torna mais difícil de ser cumprida. 

A dívida do INSS é uma bola de neve. Temos que 
fazer um encontro de contas entre a União e os Municí-
pios para que possamos, assim, iniciar uma nova fase 
para os Municípios. Não adianta uma medida provisó-
ria para que os gestores possam negociar a dívida do 
INSS. A questão não é só negociar a dívida, porque 
aí estamos transformando sempre essa negociação 
em uma bola de neve, aumentando cada vez mais o 
débito do INSS junto à União com a responsabilidade 
do Município.

Então, precisamos, na realidade, encontrar uma 
saída, e a saída está na reforma tributária: fazer com 
que o bolo da União seja bem dividido, dando a cada 
Município desta Nação o direito de ter uma divisão 
no bolo, fazer com que a receita de cada Município, 
através do Fundo de Participação dos Municípios, 
seja mais bem dividida, além da divisão do bolo com 
a reforma tributária, para que os Municípios passem 
a não ter somente obrigações, porque hoje em dia os 

Municípios brasileiros têm somente obrigações. A cada 
momento, a cada hora, a cada ano o Governo brasilei-
ro coloca nos braços dos gestores públicos despesas, 
fazendo com que cada gestor tenha em cada encerra-
mento de mandato a dificuldade de cumprir a Lei de 
Responsabilidade.

Chegou o momento e a hora da reforma tributária. 
Não esqueçamos que até o final de dezembro ainda 
temos uma dívida com a Nação brasileira, que é a re-
forma política, que é necessária. Quem participou do 
processo político este ano viu a situação. 

Sr. Presidente, a propaganda eleitoral perdeu o 
controle, não tem regras, não tem lei. Em cada Muni-
cípio, em cada Estado, cada juiz determina uma lei 
eleitoral. Vimos o absurdo que aconteceu. Há cidades 
que foram proibidas de tocar o foguete, fazer carreata, 
fazer comício. A situação é dificílima, porque os parti-
dos políticos não têm uma lei que trata da propaganda 
eleitoral. Cada emissora cria um programa, benefician-
do candidato A, candidato B.

Precisamos, urgentemente, de reforma política, 
para que possamos ter uma democracia digna e res-
ponsável, em que cada cidadão brasileiro possa par-
ticipar do processo político. 

Muito obrigado. 
O Sr. Roberto de Lucena, § 2° do art. 18 do Re-

gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Deputado Roberto de Lucena, para 
uma comunicação parlamentar e uma Comunicação 
de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PV/PPS. V.Exa. 
dispõe de 13 minutos. 

Quero agradecer-lhe a gentileza de ter permitido 
que falássemos antes de V.Exa.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP e como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente des-
ta sessão, ilustre, dedicado e competente Deputado 
Amauri Teixeira, o Procurador Jefferson Aparecido Dias, 
da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal de São Paulo entrou com uma 
ação nesta última segunda-feira, dia 12, em que pede 
que as novas cédulas de real passem a ser impressas 
sem a expressão “Deus seja louvado”, por entender 
que a existência da frase nas notas fere os princípios 
da laicidade do Estado e da liberdade religiosa. 

A frase “Deus seja louvado” foi incluída na cédula 
da moeda brasileira em 1986, quando na Presidência 
da República estava o Senador José Sarney – hoje 
Presidente do Senado. E quando, nesta semana, inda-
gado acerca dessa ação, S.Exa. reagiu inconformado, 
dizendo: “É uma falta do que fazer do Ministério Público!”
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Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
povo brasileiro, assomo a esta tribuna para lamentar 
essa ação movida pelo representante do Ministério 
Público paulista. Eu lamento!

Reconheço a laicidade do Estado, estabelecida 
pela nossa Constituição. Aliás, defendo a laicidade do 
Estado. Em nenhum momento em que tivemos Esta-
do e religião misturando-se, confundindo-se, desde a 
conversão de Constantino ao Cristianismo, tivemos 
mais coisas a comemorar do que a lamentar. Sempre 
tivemos mais a lamentar do que a comemorar. Defen-
do o Estado laico, mas não o Estado ateu. Somos um 
Estado laico, mas não somos um Estado ateu, nem 
somos um Estado laicista!

Deus está presente em nossa Constituição Fede-
ral, a Carta Magna da nossa Nação. Em seu preâmbulo, 
os nobres Constituintes evocaram a proteção divina.

O Estado é tripartite: ele é composto de socieda-
de, de território e de Governo. A maioria das cidadãs e 
dos cidadãos deste País que compõem essa sociedade 
e, portanto, um dos elementos do Estado, é formada 
de pessoas que praticam a sua fé e a sua religião. E 
entre essas pessoas, cuja maioria se identifica cristã, 
católica ou evangélica, estão também judeus, mulçu-
manos, espíritas, de religiões afro e outras religiões. 
Esses têm a sua crença em Deus. É questão de fé, de 
religião, de cultura e de tradição.

Registro, Sr. Presidente, de Dom Odilo Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo, a seguinte 
manifestação: “Para quem não crê em Deus, ter ou 
não essa referência não deveria fazer diferença. E, 
para quem crê em Deus, isso significa algo. E os que 
creem em Deus – disse o Arcebispo de São Paulo – 
também pagam impostos e são a maior parte da po-
pulação brasileira”. 

Sr. Presidente, o Ministério Público é o fiscal da 
lei. É extremamente relevante o seu papel. Que grande 
serviço ele tem prestado ao Brasil! No entanto, lamen-
to essa ação e lamento que esteja vindo exatamente 
do Ministério Público paulista, o Ministério Público do 
meu Estado, o Estado de São Paulo. 

Espero que esta Casa reaja, espero que a so-
ciedade reaja. E essa reação, Sr. Presidente, e essa 
manifestação de minha parte nesta oportunidade não 
ocorre apenas por se tratar de retirar uma frase das cé-
dulas do real, mas por causa do movimento. É o gesto, 
é o que ele parece querer traduzir. Preocupa-me não o 
Estado laico, pelo contrário, mas uma sociedade sem 
Deus, pois, sem os freios e os limites que o temor de 
Deus impõe a essa sociedade, estaremos condenados 
a um futuro de desmantelamento e desconstrução. 

Anteontem, ilustre Deputado Amauri Teixeira, 
questionou-se nas escolas as aulas de Religião, como 

também as aulas de Educação Moral e Cívica. Ontem 
se questionaram os símbolos religiosos. E por quê? 
Por que, ilustre Deputado Amauri Teixeira, os símbo-
los religiosos incomodam? Por que, neste plenário, no 
plenário da Câmara dos Deputados, incomoda tanto 
este símbolo, o crucifixo?

Penso, Sr. Presidente, que, mais do que afetar, 
incomodar, produzir desconforto por uma questão reli-
giosa e por ideologia de Estado, é pela mensagem que 
este símbolo promove. A mensagem que este símbolo 
a todos nós prega. E qual é a mensagem?

A mensagem é a de termos que enfrentar, em 
nossa consciência social e humana, o fato de que aí 
está o homem mais injustiçado de todos os tempos. 

Sim, Sr. Presidente, porque se trata de uma pes-
soa que foi um bom cidadão, cumpridor de seus deveres 
e de suas obrigações. Foi um bom filho, um bom irmão, 
um bom cidadão. Apenas promoveu o bem, levando 
uma mensagem de paz, de não violência. Ajudou os 
pobres e fez dos pobres a sua razão de vida, a sua 
missão de vida.

Depois de fazer o bem, de cuidar dos pobres, de 
levar uma mensagem de não violência, ele foi persegui-
do, caluniado, difamado, acusado e levado a um tribu-
nal, sem ter o direito de ampla defesa. Foi condenado 
sumariamente, num julgamento que teve testemunhas 
compradas. Testemunhas que levaram a ele e àquela 
Corte acusações mentirosas e falsas. Sofreu a pena 
capital. Todos os direitos humanos lhe foram negados. 

E V.Exa., Deputado Amauri Teixeira, é nesta Casa 
representante do povo da Bahia; V.Exa. é nesta Casa 
um dos grandes defensores dos direitos humanos, 
sensível à causa dos direitos humanos e defende as 
minorias, os injustiçados. Eu acompanho de perto o 
trabalho e a luta de V.Exa. Nós, Deputado Amauri Tei-
xeira, na Comissão de Direitos Humanos, temos que 
reconhecer que a esse bom cidadão, a esse bom filho, 
a esse homem de bem foram negados todos os direi-
tos humanos. E aí está, como que numa foto, numa 
fotografia, que emite, exala uma mensagem que tem 
passado pelos séculos, uma mensagem que fala às 
nossas consciências para que ninguém mais sofra as 
injustiças como ele sofreu. 

Essa é uma mensagem que me parece promover 
desconforto a pessoas que, em nome da ideologia de 
Estado, têm questionado os símbolos religiosos, têm 
questionado agora a frase nas cédulas de real “Deus 
seja louvado!”, como que numa expressão e num re-
conhecimento de gratidão pelas bênçãos que o nos-
so País tem tido, tem recebido, de, apesar de todas 
as dificuldades que nos cercam, sermos uma Nação 
rica, de um solo fértil, uma Nação que tem água, que 
tem petróleo, que tem riquezas minerais, uma Nação 
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onde, desde seu princípio, desde a Carta de Caminha, 
tudo o que se planta se colhe, tudo o que planta, dá.

E amanhã, Sr. Presidente, o que mais virá?
Encerro as minhas palavras com a posição do 

Banco Central, que emitiu um parecer jurídico em 
que diz que, como na cédula não há referência a uma 
“religião específica”, é perfeitamente lícito que a nota 
mantenha a expressão “Deus seja louvado!’. 

O Estado, por não ser ateu – diz a nota do Banco 
Central –, anticlerical ou antirreligioso, pode legitima-
mente fazer referência à existência de uma entidade 
superior, de uma divindade, desde que, assim agindo, 
não faça alusão a uma específica doutrina religiosa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, muito 
obrigado a V.Exas. 

Vamos reagir! Que a sociedade reaja, que esta 
Casa reaja, e que Deus abençoe o Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quere-
mos, em nome de todos os Parlamentares e funcio-
nários desta Casa, desejar a todos um bom feriado. 

Amanhã se comemora o Dia da Proclamação da 
República. A República introduziu um novo regime de 
Governo, que quebrou a vitaliciedade e a concepção 
de que o bem público poderia pertencer ao privado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À 
MESA PARA PUBLICAÇÃO

A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apresentei, esta semana, o Projeto de Lei 
4.716, de 2012, que visa dar mais uma contribuição ao 
enfrentamento do maior problema de saúde pública e 
de segurança do nosso País atualmente: o consumo 
e o tráfico de drogas.

Esta proposta acrescenta o art.19-A à Lei 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, com o objetivo de criar o ser-
viço telefônico gratuito de emergência para o recebi-
mento de denúncias de tráfico de drogas e prestação 
de informações acerca da prevenção do uso indevido 
dessas substâncias.

Esse serviço deverá funcionar 24 horas por dia, 
7 dias por semana, e será composto por três dígitos, 
único para todo o território nacional. 

Sabemos que, no combate às drogas, a preven-
ção é uma ferramenta importantíssima. Estou convicta 
de que, para vencer essa batalha, é fundamental que 
o Estado brasileiro atue fortemente em políticas pre-
ventivas em duas frentes. De um lado, combatendo o 
tráfico de entorpecentes, de modo a evitar que exista 
a oferta. De outro, criando mecanismos de conscien-
tização da população sobre os malefícios das drogas, 
diminuindo assim a demanda por essas substâncias.

Foi essa filosofia de priorizar as ações preventi-
vas que se procurou implementar através da criação do 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
– SISNAD, estabelecido pela Lei 11.343. Mas, claro, 
sem deixar de dar uma atenção especial à repressão 
da produção e do tráfico ilícito de drogas.

Entendemos, entretanto, que, apesar de serem 
avançadas, as políticas públicas sobre drogas im-
plementadas pelo Governo Federal, ainda usam ti-
midamente os mecanismos de comunicação para a 
disseminação de informações e para o acolhimento 
de denúncias.

Acreditamos que ações mais explícitas nesse 
sentido, como a criação de uma central de atendimento 
telefônico voltada para o combate às drogas, podem tra-
zer bons resultados. É por isso que apresentei esse PL.

Destaco aqui nosso trabalho na Comissão Es-
pecial criada para oferecer parecer ao Projeto de Lei 
7.663, de 2010, de autoria do Deputado Osmar Ter-
ra, onde atuamos, ao longo deste ano, no sentido de 
apresentar ao Brasil uma consistente legislação de 
enfrentamento às drogas.

Nossa intenção é fortalecer o atual Sistema Na-
cional de Políticas Públicas sobre Drogas, criando uma 
integrada rede de serviços de prevenção, tratamento, 
reinserção social e combate ao tráfico de drogas.

Esperamos, dessa forma, ajudar o Brasil a cami-
nhar na direção de um conjunto de políticas públicas 
realmente capazes de combater esse fenômeno tão 
complexo, que compromete a vida de milhares de fa-
mílias em todo o País. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, costumamos sempre dizer que esta 
é a Casa do Povo. E realmente é. Nenhuma instituição 
é tão transparente quanto a Câmara dos Deputados. 
Estamos entrando na reta final da discussão sobre o 
Orçamento do nosso País para 2013. Muito já foi e 
vem sendo feito continuamente para aproximar a po-
pulação dessas questões. As audiências, em Brasília 
e nos Estados, e a participação da sociedade civil nos 
debates são prova disso.

Agora, estamos avançando mais em nosso País 
quando o assunto é participação popular nas decisões. 
Na semana passada, representantes de 37 conselhos 
e do Fórum Nacional de Educação estiveram reunidos 
para pactuar a proposta de monitoramento participativo 
do Plano Mais Brasil, o Plano Plurianual (PPA) 2012-
2015. Pela primeira vez, um PPA federal incorpora 
como princípio a criação, ampliação e consolidação 
de espaços institucionais que permitam participação 
da sociedade civil nas decisões nacionais e na orien-
tação das políticas públicas, compartilhando compro-
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missos. O objetivo é promover a participação social no 
planejamento público, permitindo à sociedade debater 
diretamente com o Governo as estratégias norteadoras 
da ação governamental para os próximos 4 anos. O 
evento foi promovido pela Secretaria-Geral da Presi-
dência da República e pelo Ministério do Planejamento.

No ano passado, foram apresentadas mais de 
600 propostas que, depois de analisadas, resultaram 
na incorporação total de 77% das sugestões e parcial-
mente de cerca de 20% no texto do projeto de lei do 
PPA enviado ao Congresso Nacional.

Precisamos ampliar esses espaços de partici-
pação popular, assim como precisamos avançar aqui 
dentro do Congresso Nacional sobre o modelo de Orça-
mento ideal para o nosso País. É necessário discutirmos 
a possibilidade de adotarmos um modelo impositivo, 
em que as decisões de investimentos, as emendas e 
os projetos qualificados como prioritários pelos Parla-
mentares recebam os recursos para saírem do papel. 

Somos legitimados pelo voto popular, meus ca-
ros colegas. Nossos projetos para o desenvolvimento 
dos Municípios e das regiões deste imenso Brasil não 
podem ficar engavetados porque os recursos não che-
gam. Criamos as expectativas lá em nossas bases ao 
apresentarmos as emendas, e depois frustramos nos-
sos eleitores, porque as verbas não chegam! Isso não 
pode continuar, porque muitos projetos são urgentes. 

O Brasil precisa de um Orçamento impositivo, 
em que as decisões do Parlamento tenham valor de 
fato. O Governo tem feito um bom trabalho nas mais 
diversas áreas. São visíveis os avanços conquistados 
com os programas sociais e de transferência de renda. 
Mas há projetos específicos de cada região que pre-
cisam de atenção específica. E é aí que entra o papel 
das emendas parlamentares. É para isso que elas fo-
ram criadas. Se nós apresentamos as emendas, mas 
o dinheiro não chega, é como se elas não existissem! 
É como se parte do nosso trabalho tivesse sido joga-
do fora. O Congresso Nacional precisa reverter essa 
situação e recuperar o seu papel, de fato e de direito, 
conferido pelo povo por meio de eleição direta, demo-
crática. A análise do Orçamento pelos Parlamentares 
leva meses e exige uma equipe enorme. Todo esse 
trabalho precisa ser valorizado e respeitado. Vamos 
defender com mais ênfase aquilo que o povo espera de 
nós, ou seja, um Orçamento elaborado com participa-
ção popular, espírito público, transparência e, acima de 
tudo, um Orçamento que não exista somente no papel.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esta tribuna é um palco para exaltação de 

assuntos fundamentais para o Brasil. Aqui são levan-
tadas denúncias e travados debates expressivos; por 
diversas vezes, esta tribuna é feita de plataforma de 
honra para homens, mulheres e causas nobres, dignas 
de todo o reconhecimento.

Hoje, gostaria de prestar minha homenagem a 
uma instituição que verdadeiramente não só oferece 
o peixe para matar a fome, mas ensina ao homem a 
arte de pescar e a arte de viver, a não ser mais uma 
criatura deste mundo, mas alguém com acesso ao 
Criador de todas as coisas.

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada 
em 1923 por Aimee Semple McPherson, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. Sua doutrina se fundamenta 
em quatro pontos cardinais, que incluem a salvação 
do homem, a cura das enfermidades, o batismo com 
o Espírito Santo e a volta de Cristo.

A Igreja Quadrangular brasileira completa 61 
anos de sua fundação neste dia 15 de novembro. O 
Brasil conheceu o Evangelho Quadrangular por in-
termédio do Rev. Harold Edwin Willians, juntamente 
com o missionário Jesus Hermínio Vasquez Ramos. 
Ao encontrar abertura para a pregação ao atravessar 
a fronteira brasileira, fundou a então chamada Cruza-
da Nacional de Evangelização em São João da Boa 
Vista no ano de 1951. 

Atualmente, a Igreja Quadrangular conta com 
mais de 2,5 milhões de membros em todo território 
nacional, mais de 33 mil pastores e 8 mil templos, 
além de milhares de pontos de evangelização esta-
belecidos nos lares.

Faço parte deste ministério há mais de 20 anos 
e, pessoalmente, acompanho as obras de assistên-
cia não somente no âmbito espiritual como também 
os serviços prestados a toda comunidade na qual a 
Igreja está inserida. 

O projeto Lucas desenvolve atividades sociais 
envolvendo a área da saúde, por meio de um ônibus 
missionário equipado com consultório médico e odon-
tológico, pronto para passar por todos os Estados bra-
sileiros. Até o momento, foram realizados mais de 3,5 
mil atendimentos.

A Casa da Provisão, localizada em Belo Horizon-
te, Minas Gerais, funciona com o objetivo principal de 
promover cidadania a crianças, adolescentes, idosos 
e famílias em situação de vulnerabilidade social por 
meio de projetos de enfrentamento à pobreza, mediante 
ações que visam à melhoria das condições de subsis-
tência e qualidade de vida da população em situação 
de carência extrema. Devido ao comprometimento e à 
seriedade do trabalho realizado, a Casa da Provisão 
hoje é reconhecida com o título de Utilidade Pública 
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Municipal e Estadual e está em processo para ser re-
conhecida também como de Utilidade Pública Federal.

A Base de Missões de São Paulo está localizada 
no coração da maior cidade da América Latina, em uma 
área conhecida como Cracolândia, onde o tráfico de 
drogas e a prostituição fazem parte do cenário comum 
às pessoas que por ali passam. Além de trabalhos de 
assistência social e reabilitação, oferece treinamentos 
para que atividades semelhantes sejam realizadas em 
todo Brasil e em outros países também, uma vez que 
a visão missionária faz parte da essência da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, presente em mais de 148 
nações ao redor do mundo.

Dessa forma, toda celebração e reverência são 
válidas para essa que é uma instituição engajada com 
o interesse público e que vai além do cuidado espiri-
tual, aparece disposta e presente sempre a servir o 
homem em sua totalidade, tanto no cunho físico como 
no da alma, observando os mandamentos do Mestre 
Jesus de ir a toda a Terra pregar o Evangelho e amar 
o próximo como a si mesmo. 

Solicito, por fim, Sr. Presidente, que este meu 
pronunciamento seja divulgado nos meios de comuni-
cação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-

-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é com satisfação que venho a 
esta tribuna relatar minha experiência, representando 
esta Casa em missão oficial, no Equador, na V Con-
ferência da Rede Latino-Americana de Entidades Não 
Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas 
Famílias, a RIADIS, realizada entre os dias 8 e 10, da 
semana passada.

O evento reuniu representantes do Brasil, Gua-
temala, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Costa Rica, 
Panamá, Equador, Chile, Colômbia, Cuba, Honduras, 
México, República Dominicana, além de palestrantes 
dos EUA e Europa.

A RIADIS é uma rede de cooperação entre os 
países da América Latina, América Central e Caribe, 
criada em 2002, e que reúne cerca de 45 entidades, 
em mais de 18 países.

O Brasil participou da Conferência com a maior 
delegação, sete entidades de pessoas com deficiên-
cia, além de representação dos Estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro.

Na Conferência, proferi palestra relatando minha 
experiência, neste Parlamento, e sobre o direito huma-
no à participação na vida pública e política, previsto 
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da ONU.

Também tive a grata satisfação de conhecer pes-
soalmente o Vice-Presidente do Equador, Lenín More-
no, que foi indicado para o prêmio Nobel da Paz, pelas 
ações de promoção dos direitos humanos das pessoas 
com deficiência no país.

Recém-chegada desta grata experiência, rea-
firmo meu compromisso, nesta Casa, em promover 
acessibilidade, inclusão social e cidadania para todas 
as pessoas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna levar ao conheci-
mento desta Casa que, em matéria publicada na Folha 
de S. Paulo, pág. C5, de ontem, 12 de novembro de 
2012, o Instituto de Criminalística da Polícia Científi-
ca do Estado de São Paulo constata que a maconha 
vendida no Estado está mais potente. Esse estudo 
vem confirmar o que citei várias vezes nesta tribuna, 
que a maconha vem sendo cultivada com mutações 
genéticas, potencializando o princípio ativo. 

Parabenizo o jornal Folha de S. Paulo, que soli-
citou esse estudo demonstrando a preocupação des-
se grande veículo de comunicação. Usando estudos 
específicos, poderão influenciar de forma favorável 
seus leitores quanto ao risco de descriminalização das 
drogas, focando na maconha, considerada por muitos 
como a droga leve. O que esse estudo comprova cor-
responde à realidade científica, e vem de acordo com 
minha opinião de que não existe droga inofensiva, 
como o termo leve pode dar a entender. Todas levam 
a uma dependência, com riscos incalculáveis para o 
desenvolvimento intelectual de nossos jovens. 

A quem interessa essa tentativa de liberalização 
do uso de drogas? Pergunta difícil de encontrar uma res-
posta. Tais pessoas desejam desestruturar as famílias 
e encontram facilidade nos jovens, que cada vez mais 
se distanciam dos valores da família para se entregar 
ao prazer imediato e sem consequências, constituindo 
levas de verdadeiros mortos-vivos. Se não tomarmos 
atitudes enérgicas contra a descriminalização das dro-
gas, estaremos colaborando para aniquilar toda uma 
geração de jovens sem perspectivas de futuro. 

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, os resultados da mais recente Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, reali-
zada em 2011, revelaram bons índices de incremento 
da renda e da escolaridade da população brasileira. 
A boa notícia vem acompanhada de dados compara-
tivos que mostram sensível redução das desigualda-
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des entre ricos e pobres no País ao longo da primeira 
década deste século.

A análise dos números da PNAD evidencia que 
o Brasil segue sua trajetória de crescimento no rumo 
certo, com redução sistemática das diferenças que 
separam os mais ricos dos mais pobres, privilegiando 
as famílias de menor renda e criando oportunidades 
reais de inclusão social.

É verdade que, no ranking comparativo com outros 
países, figuramos em posição nada honrosa, com o 
Coeficiente de Gini, índice que calcula a desigualdade 
de distribuição de renda, próximo ao da Guatemala. 
Mas devemos levar em conta que poucos países têm 
características semelhantes às nossas em termos de 
número de habitantes, vastidão territorial, industriali-
zação e domínio tecnológico. Grande parte dos países 
superpopulosos não apresenta as ilhas de riqueza e 
desenvolvimento que temos por aqui, o que dá certa 
uniformidade ao nível de renda e condições de vida 
de seus habitantes. Ao mesmo tempo, nações que 
se destacam pelo elevado nível de desenvolvimento 
e justa distribuição de riquezas são, em sua maioria, 
pouco populosas e de dimensões reduzidas, com fa-
cilidades, portanto, para oferecer acesso universal a 
bens e serviços.

Interiorizar o desenvolvimento e diminuir as di-
ferenças regionais são metas cruciais no processo de 
crescimento e superação da pobreza. Felizmente, a 
constatação de que tais metas estão sendo persegui-
das está estampada nos números da PNAD. De 2009 
para 2011, os rendimentos obtidos do trabalho cres-
ceram 10,7% na Região Nordeste, que concentra o 
maior número de famílias beneficiadas com programas 
de transferência de renda. A diferença entre o que ga-
nham os mais ricos e os mais pobres tem diminuído, e 
isso tem estimulado a população de mais baixa renda 
a buscar, por meio do trabalho, novas oportunidades 
que resultem em bem-estar e qualidade de vida para 
as famílias.

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada – IPEA sobre os dados da PNAD mostra que, en-
tre os países do chamado BRICS – grupo que reúne 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, o nosso 
é o que mais avançou na redução das disparidades 
de renda entre os 10% mais ricos o os 10% mais po-
bres da população.

Temos ainda bons índices apurados que mos-
tram queda do desemprego, do trabalho infantil e do 
analfabetismo em nosso País.

Sr. Presidente, estamos na direção certa. E a 
condução firme da Presidente Dilma Rousseff nas 
políticas econômica e social vai continuar expandindo 

horizontes para todos os brasileiros, especialmente 
para os mais pobres.

O Governo Federal estabeleceu como meta a 
erradicação da miséria e tem adotado medidas cer-
teiras com esse propósito. O Programa Bolsa Família 
tem se mostrado como instrumento promotor do maior 
protagonismo dos pobres, abrindo-lhes novas portas à 
cidadania e aos mercados. Segundo análise do IPEA, 
os programas públicos de transferência de renda foram, 
proporcionalmente, os fatores que mais contribuíram 
para a melhora do Coeficiente de Gini brasileiro nos 
últimos anos, no que diz respeito a aumento de ren-
da da população, sem, contudo, comprometer grande 
parcela do PIB nacional. 

Na educação – temos de admitir –, ainda são 
necessários investimentos mais consistentes para a 
obtenção de melhores resultados. Juntamente com a 
ampliação do mercado formal, a educação será, certa-
mente, o grande motor do desenvolvimento e da queda 
das desigualdades nos próximos anos.

Sras. e Srs. Deputados, no momento em que a 
população renovou, pelo voto, a administração das 
cidades, depositando nos Vereadores e Prefeitos que 
os governarão pelos próximos 4 anos os anseios de 
probidade com a coisa pública e de prosperidade geral, 
também nós, legítimos representantes dos cidadãos 
deste País, devemos oferecer nosso empenho para 
satisfazer às suas expectativas.

Quero continuar vivenciando o crescimento do 
Brasil. E acredito que já construímos as bases sóli-
das para alcançar o equilíbrio social e os avanços dos 
setores em que grandes carências ainda persistem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, apresentei ontem um projeto de lei que visa 
promover substanciais alterações na Lei do SUAS – 
Sistema Único de Assistência Social, estabelecendo a 
institucionalização de suas instâncias de negociação 
e consenso.

A Constituição Federal, em seus arts. 203 e 204, 
determina que a Política Nacional de Assistência So-
cial deverá operar de forma descentralizada, cabendo 
a coordenação à esfera federal, e a execução dos pro-
gramas, às esferas estadual e municipal, bem como às 
entidades beneficentes de assistência social.

A gestão do SUAS conta também com instâncias 
de pactuação, consubstanciadas na Comissão Inter-
gestores Tripartite – CIT e nas Comissões Intergestores 
Bipartites – CIBs. O objetivo é obter consenso entre 
os gestores quanto à operacionalização da Política 
Nacional de Assistência Social.
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Têm assento na CIT representantes da União, 
dos Estados e dos Municípios, o que transforma esta 
Comissão em um importante espaço de articulação 
das demandas dos gestores de assistência social em 
todas as esferas do Governo.

O nosso projeto de lei, apresentado ontem, ao 
reconhecer a importância dessas instâncias de pactu-
ação, busca institucionalizar este sistema de trabalho, 
que vem alcançando muitos resultados positivos no 
cumprimento da Política Nacional de Assistência So-
cial, conferindo às suas decisões consensuais maior 
segurança jurídica.

Vale ressaltar que a institucionalização ora preten-
dida acompanha movimento semelhante que também 
vem ocorrendo no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS. Ainda que a assistência social seja diferente da 
saúde porque o seu funcionamento não depende da 
integração total das ações de um ente federativo com 
outro, julgamos que, se essas instâncias de pactuação 
já existem e executam importante papel na integração 
dos serviços assistenciais, a sua institucionalização 
deve ser efetivada. 

Desta forma, estabelecemos na presente pro-
posição que o SUAS possa contar com instâncias go-
vernamentais de negociação e consenso na gestão 
compartilhada da assistência social, mais especifica-
mente o Colegiado Intergestores Nacional – CIN e os 
Colegiados Intergestores Estaduais – CIEs. O primeiro 
será composto paritariamente por representantes da 
União, dos Estados e dos Municípios, sendo estes dois 
últimos representados pelo Fórum Nacional de Secre-
tários de Estado de Assistência Social – FONSEAS e 
pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social – CONGEMAS. 

O FONSEAS é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos composta por gestores estaduais de assis-
tência social. É um importante mecanismo na gestão 
colegiada da Política Nacional de Assistência Social, 
pois tem como objetivo o fortalecimento da participa-
ção dos Estados na definição dessa política pública. 
Esta entidade já participa, hoje, da CIT.

O CONGEMAS, também uma associação civil 
sem fins lucrativos, representa os Municípios brasileiros 
junto aos Governos Federal e Estadual. Seu objetivo 
é fortalecer a representação municipal nos conselhos, 
comissões e colegiados de assistência social em todo 
o Brasil. Juntamente com o MDS e o FONSEAS, essa 
entidade compõe, pelas regras vigentes, a CIT.

Já os CIEs serão compostos por representantes 
do Estado e dos Municípios, estes últimos representa-
dos pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais 
de Assistência Social – COEGEMAS.

O COEGEMAS é uma entidade civil que congrega 
gestores municipais de assistência social e atua como 
órgão de intercâmbio das experiências sociais em nível 
estadual, buscando garantir o efetivo cumprimento da 
Lei Orgânica da Assistência Social.

Considerando o foco no âmbito social que o Go-
verno Lula iniciou e o Governo Dilma tem consolida-
do com muito êxito, nada mais adequado que buscar 
estabelecer meios capazes de fortalecer esse campo 
de atuação, cujas realizações têm demonstrado estar 
no caminho certo para fazer do Brasil um País cada 
vez mais igualitário e justo.

Tendo em vista, portanto, a importância da ins-
titucionalização prevista na presente proposta como 
forma de consolidar o federalismo brasileiro, contamos 
com o apoio dos Srs. Parlamentares para a aprovação 
deste projeto de lei.

O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, mais uma vitória para o consumidor. Temos 
lutado há anos em Minas Gerais para que os impostos 
sejam discriminados nas notas fiscais. É uma ques-
tão de transparência. O consumidor tem o direito de 
entender e saber o que está pagando quando compra 
um produto. 

Felizmente, o Plenário desta Casa Legislativa 
aprovou projeto de lei que tramitou com proposta de 
minha autoria anexada, de extrema importância para 
os consumidores que arcam com altíssimos tributos 
diariamente. O projeto obriga o detalhamento, na nota 
fiscal, de impostos de produtos e de serviços vendi-
dos ao consumidor, e segue agora para a sanção da 
Presidenta Dilma Rousseff. 

Assim que assumimos o mandato, em 2011, 
apresentamos a proposta, como uma forma de justiça 
e transparência com o consumidor. É mais um instru-
mento de cidadania, pois deixará claro ao cidadão o 
valor que, diariamente, transfere para os cofres públicos.

Vejam, a Constituição da República foi promul-
gada em 1988, e, desde então, no art. 150, § 5º, há 
determinação legal para estabelecer medidas que 
esclareçam aos consumidores sobre os impostos que 
incidem nas mercadorias e serviços. 

“Art. 150 ................................................
§ 5º A lei determinará medidas para que 

os consumidores sejam esclarecidos acerca 
dos impostos que incidam sobre mercadorias 
e serviços.”

São 24 anos para regulamentar uma medida que 
estava prevista na nossa Constituição como justiça 
para o consumidor. 
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A exemplo da conta de luz, o consumidor não 
consegue ter clareza, não sabe o quanto paga de 
ICMS na fatura de energia, especialmente porque há 
uma cobrança injusta chamada cobrança por dentro. 

Aliás, segundo informou o jornal Folha de S.Paulo 
através do estudo realizado pela FIPE (Fundação 
Instituto de Pesquisa Econômicas), no primeiro es-
tudo brasileiro a medir o peso da energia contida em 
itens como carros, imóveis, batedeiras ou salões de 
cabeleireiros, a conta de luz representa 32% de todo 
o custo de energia elétrica pago por uma família. E, 
dentro disso, estão os tributos estaduais. O ICMS, por 
exemplo, é o imposto mais pesado incidente na conta 
de luz. Em Minas Gerais, por exemplo, cerca de 42% 
– com a cobrança por dentro – é de ICMS. 

Vamos aguardar a sanção da Presidenta. Mais 
transparência com o detalhamento dos impostos sig-
nifica permitir que o cidadão exija e fiscalize a destina-
ção correta do dinheiro público em serviços públicos 
de qualidade.

VII – ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 2

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Dudimar Paxiúba PSDB 
José Priante PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre 2

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Hélio Santos PSD 
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
Domingos Neto PSB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 3

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 4

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
José Augusto Maia PTB 



37250 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

Paulo Rubem Santiago PDT 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 4

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Total de Sergipe 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
Erivelton Santana PSC 
Felix Mendonça Júnior PDT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
Mário Negromonte PP 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 8

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Total de Minas Gerais 13

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edson Ezequiel PMDB 
Jandira Feghali PCdoB 
Miro Teixeira PDT 
Romário PSB 
Total de Rio de Janeiro 5

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Bruna Furlan PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Marcelo Aguiar PSD 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo 16

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Total de Goiás 1

MATO GROSSO DO SUL

Mandetta DEM 
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 8

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Mauro Mariani PMDB 
Pedro Uczai PT 
Total de SANTA CATARINA 3
RIO GRANDE DO SUL
Eliseu Padilha PMDB 
José Stédile PSB 
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Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul 8

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Total de Amapá 3

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Lira Maia DEM 
Total de Pará 3

AMAZONAS

Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 4

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Total de Acre 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB 
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Ribamar Alves PSB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Artur Bruno PT 
Genecias Noronha PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 5

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte 2

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Chaves PTB 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 8

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Sergipe 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcos Medrado PDT 
Sérgio Brito PSD 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 8

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
João Bittar DEM 
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João Magalhães PMDB 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 13

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Cardoso PSB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Dilson Drumond PDT 
Dr. Paulo César PSD 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Simão Sessim PP 
Walney Rocha PTB 
Total de Rio de Janeiro 18

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alberto Mourão PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Jilmar Tatto PT 
Jonas Donizette PSB 
Keiko Ota PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Missionário José Olimpio PP 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Total de São Paulo 16

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB 
Magda Mofatto PTB 
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 8

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Fernando Francischini PEN 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Total de Paraná 7

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PSD 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB 
Osmar Terra PMDB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 9

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Encerro 
a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de De-
bates para sexta-feira, dia 16 de novembro, às 9 horas.

AVISOS

CONGRESSO NACIONAL

SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIO-
NAL, 19/11/12, ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a come-
morar o centenário de nascimento de Augusto do 
Prado Franco.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS

II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2615/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Scala FM Stéreo de 
Curitiba Ltda., originalmente Rádio Atlântica de Frequ-
ência Modulada Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 3008/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social e 
Cristão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 3070/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Grãoparaense de Desenvol-
vimento Social – AGRADES a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Grão-Pará, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 173/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Assistencial ao Menor de 
Capitão Andrade a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Capitão Andrade, Estado 
de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 574/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Ultra FM Ltda para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Machado, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 578/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Cidade Araçatu-
ba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Araçatuba, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 591/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Moradores da Rua Medina e Adjacên-
cias a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Nanuque, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 596/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação Cultural 
Socorrense a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Socorro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2012

Nº 598/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Morumbi a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Jose dos Campos , Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 599/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural, Artístico e Social de Cerejeiras a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cerejeiras, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 600/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Minas Novas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Minas 
Novas, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012
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Nº 602/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Portal do Benfica a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 608/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Caseirense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 612/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Piripá, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 615/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Poços de Caldas, Estado 
de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 621/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rede Mulher de Te-
levisão Ltda para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Araraquara, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 622/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a ABCCI – Associação Beneficente da Comunidade 
Carente de Ibicaraí a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Ibicaraí, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 627/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Megga FM Ltda. – ME para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Capela, Estado de Sergipe.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 632/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Fortaleza de São João a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Ipupiara, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 642/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação da Rádio Comunitária “Life FM” 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Adamantina, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 644/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à S.P. Comunicações & Publicidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Monte Azul Pau-
lista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2012

Nº 646/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Itaimbé FM Ltda. para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de São Francisco de Paula, 
Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 647/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio SP- 1 Ltda para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Diadema, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2012

Nº 657/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio e Televisão Di Roma Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Caldas Novas, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 668/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Empresa de Comunicação Pie-
monte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
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sons e imagens, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

PROJETO DE LEI

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PL Nº 
1014/2003 (Ricardo Izar) – Dispõe sobre a identifica-
ção e os padrões de qualidade da água adicionada de 
sais e envasamento para comercialização.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 7574/2006 (Enio Bacci) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de todas as agências de modelos, com sede 
no Brasil, manterem médicos especialistas (endocri-
nologistas e psicólogos) , para acompanhamento da 
saúde física e mental de todas as jovens contratadas 
e dá outras providências.
Apensados: PL 1381/2007 (Andreia Zito) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 4750/2009 (Poder Executivo) – Altera o art. 6º da 
Lei nº 5.122, de 28 de setembro de 1966, que dispõe 
sobre a criação do Banco da Amazônia S.A.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 7193/2010 (Arnaldo Faria de Sá) – Dispõe sobre 
a investigação criminal conduzida pelo Delegado de 
Polícia.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 7330/2010 (Poder Executivo) – Dá nova redação 
ao art. 9º da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 7607/2010 (José Chaves) – Inclui parágrafo úni-
co ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, que regula o exercício das profissões de Enge-
nheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/11/2012

Nº 7979/2010 (Poder Executivo) – Altera o Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre 
desapropriações por utilidade pública.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 1515/2011 (Senado Federal – Marcelo Crivella) – 
Altera a Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, para 
vedar que pessoa condenada pela exploração de mão 
de obra escrava seja homenageada na denominação 
de bens públicos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 5355/2009 (Dr. Ubiali) – Altera a categoria da infra-
ção e a penalidade prevista no inciso I do art. 244 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, e revoga a medida ad-
ministrativa para essa infração.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 5758/2009 (Gorete Pereira) – Dispõe sobre a utili-
zação de equipamento de segurança em todos os táxis 
de cidades com mais de 200 mil habitantes.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 7515/2010 (Senado Federal – Gilberto Goellner) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/11/2012

Nº 1381/2011 (Roberto Britto) – Isenta médicos do 
pagamento de infrações de trânsito durante o deslo-
camento para atendimento médico de emergência.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/11/2012

Nº 3437/2012 (Laercio Oliveira) – Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/11/2012

Nº 3794/2012 (Edivaldo Holanda Junior) – Determina 
que nos crimes previstos nos arts. 165 e 166 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB) as penas impostas 
com base no art. 43, inciso IV do Código Penal sejam 
cumpridas, preferencialmente, em Hospitais de Urgên-
cia e/ou de Politraumatizados.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA
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PROJETO DE LEI

Nº 2341/2007 (Filipe Pereira) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Escola Técnica Federal de Belford Roxo, 
no Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 2966/2008 (José Chaves) – Estabelece priorida-
des de liberação de recursos orçamentários federais 
para as cidades consideradas Patrimônio Cultural da 
Humanidade e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

Nº 7274/2010 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Determina a cessão de salas de aula e demais 
instalações para funcionamento de classes de alfabe-
tização de jovens e adultos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2012

6.1 – PELO ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, 
POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, NOS 
TERMOS DO ART. 132, § 2º DO RICD.

(NOS TERMOS DO ART. 14, § 4º, III, DO CÓDIGO 
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, C/C O ART. 
58 DO RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
Sessões.

REPRESENTAÇÃO

Nº 13/2012 (Partido Socialismo e Liberdade) – Re-
presentação para verificação da quebra de decoro 
parlamentar em face do senhor deputado federal João 
Carlos Bacelar.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Nº 14/2012 (Partido Socialismo e Liberdade) – Re-
presentação para verificação da quebra de decoro 
parlamentar em face do senhor deputado federal Mar-
cos Medrado.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/11/2012

Relação dos Deputados para o Grande Expediente
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NOVEMBRO DE 2012 ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.191/11 – Do Sr. Miriquinho 
Batista – que “legaliza os Acordos Comunitários de 
Pesca em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.515/12 – Do Sr. Professor Vic-
tório Galli – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NISHIMORI. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.195/12 – Do Sr. Afonso Hamm 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das 
refeições fornecidas pelo programa de alimentação 
escolar nas escolas”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 19/11/2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 870/11 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais 
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de alerta à população sobre riscos causados por fe-
nômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.570/12 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera as Leis nº 9.612, de 19 de fe-
vereiro de 1998, e nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
estabelecendo normas para a outorga dos serviços 
de radiodifusão”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – Do Sr. José Carlos 
Martinez – que “proíbe as prestadoras dos serviços 
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço 
de mensagem para a veiculação de propaganda co-
mercial”. (Apensados: PL 2766/2003, PL 6593/2006, PL 
3159/2008 e PL 2387/2003 (Apensados: PL 2404/2003, 
PL 866/2007, PL 3095/2008 e PL 3996/2008 (Apen-
sados: PL 4414/2008, PL 4517/2008, PL 4954/2009 e 
PL 4996/2009))) 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 
(DIA 19/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.479/09 – Do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacio-

nal de Transportes Aquaviários e o Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “proíbe a comercialização, distribuição e uso de 
buzina de pressão à base de gás propanobutano, en-
vasado em tubo de aerossol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.814/09 – Do Sr. João Dado – 
que “denomina “Trevo Rodoviário Alcides de Freitas 
Assunção” o trevo localizado na BR-153 que acessa a 
cidade de Bady Bassit, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos de Agências Reguladoras, referidos na Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
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do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmem-
bramento da Universidade Federal do Pará – UFPA, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.951/11 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “denomina “Rodovia Landri de Oliveira 
Cambraia”, o trecho da rodovia BR-156, entre as ci-
dades de Macapá e Oiapoque, no Estado do Amapá” 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 4.099/12 – Do Sr. Jorginho Mello 
– que “altera o art. 1.788 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que “institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.484/12 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “disciplina a ação civil pública para a tutela 
de interesses difusos, coletivos ou individuais homo-
gêneos, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e 
dá outras providências, para conceder porte de arma 
aos integrantes dos quadros de pessoal de fiscaliza-
ção dos departamentos de trânsito”. (Apensado: PL 
4408/2008) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – Do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011) 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.332/05 – Do Poder Executivo – 
que “dá nova redação aos arts. 20 e 123 do Decreto-Lei 

nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as 
operações de seguros e resseguros”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.657/09 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 74/2008) – que “altera o art. 19 
do Regulamento a que se refere o Decreto n° 21.981, 
de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para incluir como 
competência dos leiloeiros a venda em hasta pública 
ou público pregão por meio da rede mundial de com-
putadores”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.226/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “institui programa “Paz na Escola”, de ação interdis-
ciplinar e de participação comunitária para prevenção 
e controle da violência nas escolas da rede pública de 
ensino no país e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2584/2000) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.072/09 – Do Sr. Márcio Ma-
rinho – que “dispõe sobre o conselho comunitário de 
trânsito dos municípios”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.907/11 – Do Sr. Onofre San-
to Agostini – que “confere ao Município de Abelardo 
Luz, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital 
Nacional da Semente de Soja”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS} 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – Do Sr. Dr. Evilásio – 
que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, es-
tabelecendo restrições à propaganda de medicamentos 
e terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL 2191/1999, 
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PL 2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL 
5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensa-
do: PL 2322/2000), PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL 
3511/2008, PL 5729/2009 (Apensado: PL 404/2011), 
PL 5924/2009, PL 6724/2010 e PL 4286/2012) 
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.348/12 – Do Sr. Carlos Mag-
no – que “altera a redação do art. 49 e acrescenta o 
art. 49-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências, para estabelecer a obrigatoriedade 
de divulgação de meios de contato com os órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor e a obrigatoriedade de divulgação da íntegra 
do Código de Defesa do Consumidor nas páginas de 
estabelecimentos que prestam serviços de comércio 
eletrônico via internet”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.387/12 – Do Sr. Major Fábio – 
que “altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, para o fim de disciplinar o ressarcimento de 
imposto incidente sobre quantia paga indevidamente 
pelo consumidor”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.417/12 – Do Sr. Major Fábio – 
que “proíbe o fornecimento de qualquer produto servido 
em restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres 
sem a prévia solicitação do consumidor”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.423/12 – Do Sr. Professor Vic-
tório Galli – que “dispõe sobre fornecimento de informa-
ções de consumidor por gestores de bancos de dados”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.439/12 – Do Sr. Major Fábio 
– que “acrescenta o art. 78-A à Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, para estabelecer regras básicas para 
a oferta de planos de serviços pelas prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.495/12 – Do Sr. Ademir Cami-
lo – que “modifica o art. 165 da Lei nº 7.565, de 1986 
– Código Brasileiro de Aeronáutica, que se refere ao 
Comandante de aeronave”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 4.108/12 – Do Sr. Jerônimo Go-
ergen – que “dispõe sobre as linhas de telefonia mó-
vel pessoal”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.998/12 – Do Senado Federal 
– Ana Amélia – (PLS 352/2011) – que “altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde”, 
para incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral 
entre as coberturas obrigatórias”. 
RELATOR: Deputado REGUFFE. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.110/03 – Do Senado Fede-
ral – Luiz Otavio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, para 
vedar a cobrança, por concessionário ou permissionário 
de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não-
-prestado efetivamente”. (Apensados: PL 2515/2003, PL 
3807/2004, PL 4269/2004, PL 5521/2005, PL 6724/2006 
e PL 3366/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 
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PROJETO DE LEI Nº 4.493/12 – Do Sr. Marcon – que 
“altera o inciso V do art. 176 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, para estender às companhias fe-
chadas a obrigatoriedade de demonstração do valor 
adicionado”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.498/12 – Do Sr. Major Fábio 
– que “dispõe sobre acessibilidade em parques de 
diversão”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.522/12 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “define regras para a fabricação de carimbos de 
profissões regulamentadas em lei”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.552/12 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “obriga os fabricantes e importadores a proce-
derem à coleta e descarte adequado das lâmpadas de 
mercúrio de baixa pressão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.579/09 – Do Sr. Dr. Pinotti – que 
“altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes, para ampliar o 
prazo máximo do estágio para três anos e para tornar 
obrigatória a concessão de auxílio-alimentação ao es-
tagiário pela empresa concedente”. (Apensados: PL 
5094/2009, PL 5262/2009 (Apensado: PL 4273/2012), 
PL 4443/2012 e PL 4598/2012) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 263/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “assegura aos profissionais da educação básica, 
no exercício da profissão, o pagamento da meia-entrada 
em estabelecimentos culturais e de lazer e define ou-
tras providências”. (Apensado: PL 932/2011) 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.929/11 – Do Sr. Adrian – que 
“cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico sobre Embalagens e o Fundo Nacional para 
a Reciclagem”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.394/12 – Do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre instalação de aparelhos que impedem 
a partida do motor de caminhões, ônibus, vans, trans-
porte escolar, táxis e outros assemelhados, quando o 
limite de álcool no hálito do motorista estiver acima do 
permitido por lei”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.400/12 – Do Sr. Mandetta 
– que “institui o Auxílio Transporte e revoga a Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, que dispõe sobre 
o Vale Transporte, e o parágrafo único do art. 10 da 
Medida Provisória 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, 
que declara dedutíveis como despesa operacional os 
gastos decorrentes da Lei nº 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.422/12 – Do Sr. João Caldas 
– que “institui o Fundo Garantidor das operações de 
empresas prestadoras de serviços de alimentação co-
letiva e similares, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.447/12 – Do Sr. Marcelo Ma-
tos – que “acrescenta novo § 2º ao art. 17 da Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a 
ela pertinentes, para disciplinar a cobrança de aluguel 
em centros comerciais (“Shopping centers”)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.458/12 – Do Senado Federal 
– Francisco Dornelles – (PLS 16/2012) – que “altera 
o § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 
1962, que “disciplina a aplicação do capital estrangeiro 
e as remessas de valores para o exterior e dá outras 
providências”, para alterar o valor das operações de 
câmbio que não necessitam de contrato de câmbio para 
até US$ 10.000,00 (dez mil dólares norte-americanos)”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.476/12 – Do Sr. Júlio Campos – 
que “proíbe a produção e comercialização de espuma 
expansível por aerossol em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.477/12 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a redação do art. 44 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com a finalida-
de de disciplinar a divulgação de reclamações contra 
fornecedores em cadastros públicos mantidos pelos 
órgãos públicos de defesa do consumidor”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 
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AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.790/12 – Do Sr. Jonas Doni-
zette – que “institui o Fundo de Custeio da Ampliação 
das Áreas Verdes Arborizadas Urbanas e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.562/11 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, para estabelecer diretriz quanto à adoção de 
tecnologias construtivas ambientalmente adequadas”. 
RELATOR: Deputado EDSON PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.288/12 – Do Sr. Marcon – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 
(DIA 19/11/2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/11 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 514/2009) – que “altera a Lei 
nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que “dispõe 
sobre incentivos e benefícios para fomentar as ativi-
dades de caráter desportivo e dá outras providências”, 
para dar preferência a projetos vinculados a escolas 
de educação básica das redes públicas de ensino”. 
(Apensado: PL 3921/2012) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.043/11 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “regula o exercício da profissão de paisagista e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/11 – Do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Noroeste da Bahia com sede no Município 
de Irecê”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.175/11 – Do Sr. Fernando Tor-
res – que “estabelece normas para apresentação de 
filmes em ônibus interestaduais”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/11 – Do Sr. Paulo Piau – 
que “denomina “Viaduto Maria Floripes Alves Macha-
do” o viaduto a ser construído no quilômetro 21,8 da 
BR-050 no trevo de acesso ao município de Cascalho 
Rico, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.814/11 – Do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “institui programa de formação profissio-
nal em nível de pós-graduação mediante treinamento 
em serviço”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.632/12 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “denomina o trecho da rodovia BR-272 compre-
endido entre as cidades de Campo Morão e Barbosa 
Ferraz, no Estado do Paraná, de “Rodovia DOUTOR 
MILTON LUIZ PEREIRA””. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.681/12 – Do Sr. Vinicius Gurgel 
– que “denomina “Rodovia Janary Nunes” o trecho da 
BR-156 entre as cidades de Laranjal do Jari e Oiapo-
que, no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.953/12 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Prefeito Durval Bez” o viaduto duplo 
de acesso principal à Tubarão, localizado no quilôme-
tro 334,72, da BR-101 no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.032/12 – Do Sr. Hugo Napo-
leão – que “autoriza a criação da Escola de Marinha 
Mercante do Piauí”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.039/12 – Do Sr. Edinho Bez 
– que “denomina “Prefeito Paulo Osny May” o viadu-
to duplo de acesso à Capivari de Baixo localizado no 
quilômetro 329,71, da BR-101 no Estado de Santa 
Catarina”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.204/12 – Do Sr. Márcio Ma-
cêdo – que “dispõe sobre a criação de programa de 
atividades desportivas no âmbito dos estabelecimentos 
de ensino, no período de férias escolares”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.260/12 – Do Senado Federal – 
Angela Portela – (PLS 510/2011) – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre o 
funcionamento de estabelecimentos públicos de edu-
cação infantil durante as férias escolares”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.263/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Bauer – (PLS 572/2011) – que “acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 55 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
obrigar as escolas de educação básica a identificar, no 
ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar 
no estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos 
de interesse do aluno”. 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.319/12 – Da Sra. Aline Corrêa 
– que “confere ao Município de Americana, no Estado 
de São Paulo, o título de Capital Nacional da Moda”. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.349/12 – Do Sr. Márcio Fran-
ça – que “declara Édson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Patrono do Futebol Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.392/12 – Do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “declara o Município de Venâncio Aires – RS, 
“Capital Nacional do Chimarrão””. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.397/12 – Do Sr. Walter Feld-
man – que “acrescenta a alínea f ao inciso II do art. 3º, 
acrescenta a alínea i ao § 3º do art. 18 e altera o inciso 
V do art. 25, todos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, que reestabelece princípios da Lei nº 7.505, 
de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências, 
para incluir os projetos para produção de esculturas e 
estátuas destinados a logradouros públicos no Brasil 
entre os que podem ser beneficiados pelos incentivos 
previstos na Lei”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.435/12 – Do Sr. Professor Vic-
tório Galli – que “acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para dis-
por sobre a oferta de educação a distância no ensino 
fundamental e médio”. 

RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.468/12 – Da Sra. Liliam Sá – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão, em 
todo livro didático publicado no País, de mensagem 
alusiva ao combate ao abuso sexual de crianças e 
adolescentes”. (Apensado: PL 4535/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.516/12 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “institui o Programa “Horta na Escola”, que dispõe 
sobre medidas de incentivo à utilização de hortas nas 
escolas como meio de promoção da educação e do 
desenvolvimento, acrescendo o inciso VII, no art. 11, 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/12 – Do Senado Federal 
– Acir Gurgacz – (PLS 114/2010) – que “altera a Lei 
nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a 
Política Nacional do Livro”, para atualizar a definição 
de livro e para alterar a lista de equiparados a livro”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.545/12 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 
1995, para acrescentar o art. 2º A, dispondo sobre a 
nomeação para cargo em comissão de Pró-Reitor nas 
Instituições Federais de Ensino Superior, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.755/10 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 414/2008) – que “altera a reda-
ção dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional”, dispondo sobre 
a educação infantil até os 5 (cinco) anos de idade e 
o ensino fundamental a partir dessa idade”. (Apensa-
dos: PL 1558/2007, PL 2632/2007 (Apensados: PL 
4049/2008 (Apensado: PL 6843/2010), PL 4812/2009, 
PL 6300/2009 e PL 3799/2012), PL 7974/2010 (Apen-
sado: PL 3137/2012), PL 2711/2011 e PL 4067/2012) 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 3.023/11 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “denomina Marcelino Chiarello a Rodovia BR-282, 
trecho de acesso a Chapecó” 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.866/12 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre a proibição de cobrança, pelas 
instituições educacionais, de taxas de emissão e regis-
tro de diplomas e outros documentos comprobatórios 
acadêmicos e escolares”. (Apensado: PL 4068/2012) 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 
(DIA 19/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.405/12 – Do Sr. Leonardo 
Quintão – que “altera a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 que regulamenta o inciso XXI do art. 37 
da Constituição Federal e institui normas gerais para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.718/10 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 
permitindo abatimento de saldo devedor do FIES às 
pessoas que exercerem o cargo de conciliador nos 
juizados especiais”. (Apensados: PL 1599/2011, PL 
2654/2011 e PL 2745/2011) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 412/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre responsabilidade civil do Estado”. (Apen-
sados: PL 923/2011 e PL 2763/2011) 
RELATOR: Deputado LEONARDO GADELHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.014/11 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 110 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, que “Institui o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa Um 
Computador por Aluno – PROUCA e institui o Regi-
me Especial de Aquisição de Computadores para Uso 
Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; 
constitui fonte de recursos adicional aos agentes finan-
ceiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM para 
financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; ins-
titui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica 
Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira 
e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; altera 
as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 
31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 
9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 
11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho 
de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 
13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 
1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 
de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 
12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 
de janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 
11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis 
nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de ou-
tubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 
de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 
2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; 
revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de mar-
ço de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, 
de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 
1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.727/11 – Do Sr. Lelo Coimbra 
– que “cria o Programa Nacional de Mineralização dos 
Solos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.564/12 – Do Sr. Celso Malda-
ner – que “acrescenta o § 9º ao art. 15 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para vedar a aquisição de 
maçã importada no âmbito da administração pública 
direta e indireta”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.311/12 – Do Senado Federal 
– Francisco Dornelles – (PLS 410/2009) – que “eleva 
para 50% (cinquenta por cento), nos anos-calendário 
de 2012, 2013 e 2014, o limite previsto nos arts. 15 
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para a 
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.421/12 – Do Sr. Antônio Andra-
de – que “altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, para estender a isenção fiscal prevista em seu 
art. 39 aos casos de aplicação dos recursos da venda 
de imóvel residencial na construção de imóvel de mes-
ma natureza ou na aquisição de terreno para esse fim”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.487/12 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “dispõe sobre a dedução na apuração do 
Imposto de Renda da pessoa física de despesas efe-
tuadas com pais, avós e bisavós dependentes, nas 
condições que estabelece”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOBA, por desmembramento 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.338/09 – Do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 421/2007) – que “altera a Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder 
isenção progressiva do imposto de renda da pessoa 
física incidente sobre os rendimentos de aposenta-
doria e pensão, para os maiores de 66 (sessenta e 
seis) anos”. (Apensados: PL 2890/2008 (Apensados: 
PL 3382/2008, PL 5018/2009 e PL 1538/2011), PL 
5373/2009, PL 5761/2009, PL 6447/2009, PL 334/2011 
e PL 2047/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/12 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos de Defensor 
Público Federal”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.759/10 – Do Senado Federal – 
Renato Casagrande – (PLS 297/2007) – que “altera a 
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para disciplinar 
a arrecadação da contribuição devida ao Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 143/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre o serviço de “Disque-Denúncia” de 
atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente, 
e dá outras providências.”” (Apensado: PL 2284/2011) 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 595/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – que 
“acrescenta o art. 6-A à Lei nº 5.991 de 17 de dezembro 
de 1973, para dispor sobre o recolhimento e o descarte 
consciente de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 
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PROJETO DE LEI Nº 2.539/11 – Do Sr. Penna – que 
“determina a impressão de advertência em rótulos e 
embalagens de alimentos, medicamentos e cosméti-
cos que contenham os corantes sintéticos, acerca de 
seus respectivos efeitos colaterais e de proibição de 
consumo por crianças e outros, e dá providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.301/12 – Do Sr. Laercio Oliveira 
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.672/12 – Do Senado Fede-
ral – Ana Amélia – (PLS 430/2011) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de 
julho de 2000, para disciplinar a aplicação dos recur-
sos destinados a programas de eficiência energética”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORE 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.373/12 – Do Poder Executivo 
– que “extingue o Quadro Especial de Terceiros-Sar-
gentos do Exército, cria o Quadro Especial de Tercei-
ros-Sargentos e Segundos-Sargentos do Exército e 
dispõe sobre a promoção de soldados estabilizados 
à graduação de cabo”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.034/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dispõe sobre a assistência internacional 
prestada pelo Brasil sobre matéria de valoração adu-
aneira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 
(DIA 19/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.251/09 – Da Sra. Aline Cor-
rêa – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, proibindo que 
motociclistas e outras pessoas, apeados de motocicle-
ta, circulem com o capacete na cabeça”. (Apensado: 
PL 2359/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.314/12 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “revoga o inciso XIV, do art. 9º da Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.446/12 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera o do Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Ter-
ritórios e do Distrito Federal, e dá outras providências, 
para redefinir os cargos considerados no exercício de 
função policial-militar”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.450/12 – Do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta parágrafo ao art. 72, da Lei nº 
11.343, de 26 de agosto de 2006, para viabilizar o uso 
de drogas apreendidas para fins específicos de ades-
tramento de cães, na forma que menciona”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.531/12 – Do Sr. Wilson Filho 
– que “estabelece a obrigatoriedade da instalação de 
placas com informação sobre drogas ilícitas nas es-
tradas federais”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.546/12 – Do Sr. Alexandre Lei-
te – que “regulamenta os jogos de ação e seus equi-
pamentos no Brasil”. 
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RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dispõe sobre a identificação de explo-
sivos”. (Apensado: PL 4512/2012) 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.860/12 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “esta Lei altera a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 
1997, definindo regras gerais para o funcionamento do 
Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.482/12 – Do Senado Federal – 
Vanessa Grazziotin – (PLS 43/2012) – que “acrescenta 
§§ 1º e 2º ao art. 2º da Lei nº 9.797, de 6 de maio de 
1999, para dispor acerca da técnica de reconstrução 
imediata da mama por meio de cirurgia plástica repa-
radora”. (Apensado: PL 3442/2012) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.660/06 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento 

e farmácia básica de reanimação, por parte das clini-
cas que realizam cirurgias, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – Do Sr. Miguel Mar-
tini – que “institui procedimentos para identificação e 
segurança de recém-nascido nos hospitais e nas ma-
ternidades públicas”. (Apensados: PL 1988/2007, PL 
4456/2008 e PL 2338/2011) 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.713/08 – Do Sr. Davi Alco-
lumbre – que “acrescenta § 2º, ao art. 1º, da Lei nº 
9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda 
de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 7884/2010) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – Do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.224/12 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
10.048, de 08 de novembro de 2000 que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica e dá out-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.847/11 – Do Sr. Jairo Ataíde 
– que “dispõe sobre a classificação dos medicamen-
tos antimicrobianos, segundo a sua importância para 
a saúde humana e para a saúde animal, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.033/12 – Do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “institui o Programa Justiça Terapêutica 
no âmbito do Juizado Especial Criminal, com o objeti-
vo de possibilitar a reabilitação de usuários e depen-
dentes de drogas, que cometam infrações de menor 
potencial ofensivo”. 
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RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/12 – Do Sr. Manato – que 
“acrescenta § 5º ao art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefí-
cios da Previdência Social, para excluir como benefi-
ciário de pensão por morte o dependente que come-
teu, tentou ou participou de crime de homicídio doloso 
contra o segurado”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.073/12 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.135/12 – Do Senado Federal 
– Vanessa Grazziotin – (PLS 62/2011) – que “altera a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providên-
cias”, para tomar obrigatória a assistência de técnico 
responsável na assistência farmacêutica realizada no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. (Apensado: 
PL 2459/2011 (Apensado: PL 3569/2012)) 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.136/12 – Do Senado Federal 
– Humberto Costa – (PLS 162/2011) – que “institui a 
Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos 
Submetidos à Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.137/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Davim – (PLS 614/2011) – que “altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, para tor-
nar obrigatória a promoção de ações de imunização 
necessárias à proteção dos trabalhadores expostos 
ao risco de doenças infectocontagiosas”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.138/12 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “altera o art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Pre-
vidência Social, para dispor sobre a alíquota zero (0%) 
da Contribuição Previdenciária para os aposentados 
por tempo de contribuição e invalidez e pensionistas 
que se enquadrem no perfil de microempreendedor in-
dividual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.145/12 – Do Sr. Antonio Bulhões 
– que “institui possibilidade de dedução no Imposto 
sobre a Renda de Pessoas Jurídicas dos valores doa-
dos pelas empresas para aquisição de medicamentos 

especializados de alto custo e de uso contínuo a seus 
funcionários”. (Apensado: PL 4191/2012) 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/12 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta dispositivo ao art. 482 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, estabelecendo que, 
antes da demissão pela hipótese prevista na alínea “f”, 
o empregado que apresente indícios de dependência 
química seja encaminhado a tratamento médico visan-
do a sua reabilitação”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.148/12 – dos Srs. César Halum 
e Junji Abe – que “dispõe sobre a criação da farmácia 
veterinária popular e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.183/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre o diagnóstico e atendimento clínico 
aos portadores de depressão nas unidades de saúde 
componentes do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.186/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre o uso da biblioterapia nos hospitais 
públicos, contratados, conveniados e cadastrados do 
Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.231/12 – Do Sr. Major Fábio – 
que “acrescenta art. à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, para obrigar os médicos assistentes a comunicar 
aos pais ou responsáveis e aos Conselhos Tutelares 
sobre atendimento a menores embriagados ou sob 
efeito de drogas”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.243/12 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “dispõe sobre a gratuidade para transporte 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 
transplantes” 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.252/12 – Do Sr. Dr. Grilo – que 
“dispõe sobre a instalação de setor destinado a presta-
ção de serviços de odontologia nos Hospitais públicos 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.274/12 – Do Sr. Dr. Grilo – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exa-
mes odontológicos nas pessoas em locais como orfa-
natos, creches, asilos e outros que ofereçam tais tipos 
de assistência, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.282/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 493/2011) – que “altera o art. 45 
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da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir 
que o valor da aposentadoria do segurado que ne-
cessitar de assistência permanente de outra pessoa, 
por razões decorrentes de doença ou deficiência físi-
ca, seja acrescida de 25% (vinte e cinco por cento)”. 
(Apensado: PL 2044/2011) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 583/2011) – que “altera o art. 39 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para determi-
nar que o tempo de serviço como segurado especial 
será considerado como tempo de contribuição para 
fins de aposentadoria por tempo de contribuição, na 
forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.284/12 – Do Senado Federal – 
Paulo Bauer – (PLS 44/2012) – que “altera as Leis nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e nº 12.512 de 14 
de outubro de 2011, para determinar que os beneficios 
monetários nelas previstos sejam pagos preferencial-
mente à mulher responsável pela unidade familiar”. 
(Apensado: PL 3534/2008) 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.297/12 – Do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “dispõe sobre a não suspensão do Benefício 
da Prestação Continuada das pessoas com deficiên-
cia, na forma que especifica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.309/12 – Do Senado Federal 
– Eduardo Amorim – (PLS 412/2011) – que “altera a 
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que “dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assisten-
cial em saúde mental”, para determinar a criação e a 
implantação de um sistema integrado de informações 
sobre a doença de Alzheimer”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.334/12 – Da Sra. Bruna Fur-
lan – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que trata de acessibilidade, para obrigar as 
locadoras a ofertarem veículos adaptados”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.381/12 – Do Sr. Amauri Tei-
xeira – que “acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, para 
dispor sobre o direito de regresso da Previdência So-
cial perante o agressor”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.385/12 – Do Sr. Alberto Mou-
rão – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição 
de tarja de advertência, nos medicamentos e insumos 
farmacêuticos adquiridos pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS, sobre a exclusividade de seu uso nas unidades 
da rede pública de saúde”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/12 – Do Sr. Ângelo Agnolin 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
ambulatórios em universidades públicas e particulares 
na forma que especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.411/12 – Do Sr. Romário – que 
“dá nova redação os dispositivos da Lei nº 8.010, de 
29 de março de 1990 que dispõe sobre importações 
de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica 
, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.413/12 – Do Sr. Otoniel Lima 
– que “acrescenta o art. 31-A à Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, que “cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Inte-
ramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.415/12 – Do Sr. Roberto de 
Lucena – que “dispõe sobre a garantia de escolaridade 
às crianças internadas para tratamento de saúde por 
tempo indeterminado e superior a 90 (noventa) dias”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.455/12 – Do Sr. Giovani Che-
rini – que “dispõe sobre o uso da Terapia Assistida 
por Animais (TAA) nos hospitais públicos, contrata-
dos, conveniados e cadastrados no Sistema Único de 
Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.456/12 – Do Senado Federal 
– Renan Calheiros – (PLS 97/2008) – que “acrescenta 
inciso VI ao art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), para incluir programas de assistência 
psicossocial dentre os projetos apoiados pelo Fundo”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.365/12 – Do Poder Executivo 
– que “cria cargos do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de ou-
tubro de 2006; da Carreira de Analista de Infraestrutu-
ra, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 
2007; do Plano de Carreiras para a área de Ciência e 
Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993; da Carreira da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho, dos Planos de Carreiras e Cargos do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006; 
cargos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – Do Sr. Vicentinho – que 
“regulamenta a demissão coletiva e determina outras 
providências”. (Apensado: PL 5232/2009 (Apensado: 
PL 5353/2009)) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, para dispor sobre a duração do 
trabalho do Biomédico”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.464/12 – Do Sr. Augusto Cou-
tinho – que “altera o art. 56-B da Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROMÁRIO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a infração de dirigir utilizando aparelho de comu-
nicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL 1952/2011) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.925/12 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “determina o uso obrigatório do colete salva-
-vidas pelo tripulante e pelo passageiro de embarcação 
aberta que realiza navegação fluvial”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “acrescenta parágrafo único ao art. 21 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”, para definir a com-
petência do órgão executivo rodoviário da União, em 
termos de fiscalização de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.214/12 – Do Sr. Vieira da Cunha 
– que “obriga o fornecimento de rodas e pneus sobres-
salentes em idênticas dimensões das demais rodas 
e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e 
importados, comercializados no País”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.726/12 – Do Sr. Jose Stédile – 
que “regulamenta o exercício da profissão de Técnico 
de Segurança do Trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.058/12 – Do Sr. Aureo – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para dispor sobre a comprovação do uso 
de substância psicoativa”. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.245/12 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 8º da Lei nº 12.009, de 29 
de julho de 2009, que Regulamenta o exercício das 
atividades dos profissionais em transporte de passa-
geiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de 
motocicleta, altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos 
serviços de transporte remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – moto-frete -, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.254/12 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o cinto de segurança de três pontos 
em ônibus”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.256/12 – Do Sr. Milton Mon-
ti – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para instituir a obrigatoriedade de autorização 
para condução de veículo de terceiro”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/12 – Do Senado Federal 
– Aloysio Nunes Ferreira – (PLS 503/2011) – que “de-
nomina “Rodovia Presidente João Goulart” o trecho 
da rodovia BR-153 compreendido entre a cidade de 
Cachoeira do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
a cidade de Marabá, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/12 – Do Sr. Walter Feld-
man – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre medidas de proteção ao pedestre”. 
(Apensado: PL 4617/2012) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.345/12 – Do Sr. Dudimar Pa-
xiuba – que “concede benefícios fiscais de tributos 
federais às empresas de transporte aéreo regional”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.380/12 – Do Sr. Ângelo Agnolin 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a sinalização semafórica piscante”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.395/12 – Da Sra. Fátima Bezerra 
– que “denomina “Ponte José Nóbrega” a ponte sobre 
o rio Upanema, localizada na BR-110, no Município 
de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.398/12 – Do Sr. Walter Feldman 
– que “acrescenta o § 2º ao art. 161 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dobrar o valor das penalida-
des de multa referentes às infrações cometidas em 
vias ou trechos de vias em obra ou em manutenção, 
devidamente sinalizados”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.449/12 – Do Sr. Mauro Lopes 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o processo de formação de condutores”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.490/12 – Do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” 
o viaduto construído no km 488 da Rodovia Rodovia 
Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.491/12 – Do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Vereador Ângelo Baccin” o 
viaduto construído no km 489 da Rodovia Regis Bit-
tencourt, no Município de Cajati – SP”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.492/12 – Do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Vereador João Francisco 
da Silva” o viaduto construído no km 59,2 da Rodovia 
Presidente Dutra, no Município de Guaratinguetá- SP”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.499/12 – Do Sr. Major Fábio – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obri-
gar a divulgação de informações sobre alíquota e base 
de cálculo do IPVA no Certificado de Licenciamento 
Anual dos veículos”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/12 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “dispõe sobre a guarda ou o depósito 
de aeronave”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de 
velocidade por todos os veículos do transporte público 
coletivo”. (Apensado: PL 5198/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.408/11 – Do Sr. Bernardo 
Santana de Vasconcellos – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatorieda-
de de emissão de Boletins Informativos em caso de 
interdição das rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-

TITUIÇÃO Nº 32-A, DE 1999, DO SR. POMPEO DE 
MATTOS, QUE “DETERMINA A CONCESSÃO DE 
BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO EDUCATIVO 
PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS ES-
TUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRI-
VADAS, ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 

208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/99 
– Do Sr. Pompeo de Mattos – que “determina a con-
cessão de bolsas de estudos e crédito educativo para 
o ensino médio e superior aos estudantes carentes 
em instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao 
art. 208 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
27/2003 (Apensado: PEC 82/2003), PEC 28/2003 e 
PEC 102/2003 (Apensado: PEC 209/2007)) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 

1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, QUE 
“INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (80 SESSÕES) 

DECURSO: 63ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12 

* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – Do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (6 dias) 

DECURSO: 3º dia
ÚLTIMO DIA: 19/11/12 
* Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal
Medida Provisória

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 588/12 – Do Poder Exe-
cutivo – que “abre crédito extraordinário, em favor 
de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 
1.683.716.400,00, para o fim que especifica”. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 1º dia
ÚLTIMO DIA: 22/11/12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
AVISO (CN) Nº 14/12 – do Tribunal de Contas da União 
– que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 – 
TCU – Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de 
construção de trechos rodoviários no corredor Oeste-
-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 
(TC 015.532/2011-9)”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 14/11/2012: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/2012 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 4.547/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.556/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.574/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.580/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.600/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 4.606/2012 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
218/2012 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 4.543/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.601/2012 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.599/2012 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 4.502/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.567/2012 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 901/2011 
PROJETO DE LEI Nº 4.548/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.582/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.590/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.605/2012 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 4.617/2012 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 58 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 264, REALIZADA EM 10 
DE OUTUBRO DE 2012 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI e como Líder.) – 
Sr. Presidente, em razão das eleições, deixei de regis-
trar aqui alguns acontecimentos, ao longo do chamado 
recesso branco parlamentar, de personalidades que 
foram distinguidas com cargos no Judiciário ou que 
dele se afastaram.

Deixei de registrar aqui, e o farei em outra opor-
tunidade, a posse do Ministro Felix Fischer, do STJ; a 
aposentadoria compulsória do grande Ministro Cezar 
Peluso; a assunção do Ministro Francisco Falcão à 
frente da Corregedoria-Geral do CNJ, instituição tão 
destacada na gestão da Sra. Ministra Eliana Calmon.

Mas gostaria, agora, Sr. Presidente, de registrar 
a posse, no Superior Tribunal de Justiça, da então De-
sembargadora Assusete Dumont Reis Magalhães. De-
pois de honrar a Justiça Federal e o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, S.Exa. tomou posse perante o 
Superior Tribunal de Justiça no dia 21 de agosto.

Mineira da cidade de Serro, antes de tomar posse 
no colendo Tribunal, declarou com veemência:

“Não medirei esforços para corresponder 
à confiança que em meu nome foi depositada. 
Trabalharei com afinco para engrandecer e 
aprimorar o Poder Judiciário. Chego ao Tribu-
nal da Cidadania com muito entusiasmo com o 
exercício da judicatura e comprometimento com 
o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, objeti-
vo que me acompanhou durante toda a minha 
trajetória de 28 anos de magistrada federal.”

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, de que a nobre 
Ministra cumprirá seu compromisso, pois, se volver-
mos atentamente nossos olhos ao belo trabalho que, 
com verdadeira devoção, a Ministra Assusete Maga-
lhães prestou ao Poder Judiciário do nosso País e aos 
cidadãos brasileiros, veremos que suas palavras são 
revelação da força de uma mulher que dedicou grande 
parte de sua vida à causa da Justiça.

Fruto de excelente formação da tradicional e re-
nomada Universidade Federal de Minas Gerais, pós-
-graduada pela Universidade Lusíada, em Porto, Por-
tugal, a Ministra Assusete Magalhães, antes de seguir 
carreira na magistratura, foi advogada, assessora jurí-
dica do Ministério do Trabalho, Procuradora do INSS 
e Procuradora da República.

A partir de 1984 vestiu a toga, atuando como ju-
íza federal nas Seccionais de Minas Gerais e do Rio 
de Janeiro, tendo sido, por consequência e por mere-
cimento, promovida ao cargo de Desembargadora do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde tomou 
posse em 19 de outubro de 1993.

Com seu excelente trabalho, a Ministra Assusete 
Magalhães enriqueceu a jurisprudência do TRF da 1ª 
Região. Julgou casos de grande repercussão na histó-
ria da Justiça Federal brasileira, abrindo precedentes 
de suma importância na interpretação de controvér-
sias judiciais.

Diante da magnitude do trabalho desempenhado 
pela Ministra Assusete Magalhães no TRF da 1ª Re-
gião, ouso destacar, en passant, alguns de seus votos 
históricos, como o embargo em apelação civil em que 
a demanda envolvendo a União Federal e o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, com tenso de-
bate jurídico, versava sobre a liberação do plantio e 
comercialização de soja geneticamente modificada.

Em agosto de 2000, a Ministra Assusete Maga-
lhães, ao tempo Desembargadora daquele Tribunal 
Regional Federal e relatora do caso, entendeu que a 
liberação do plantio de soja geneticamente modifica-
da não pode prescindir do prévio estudo de impacto 
ambiental, repelindo, assim, a tese de que a CTNBio 
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poderia autorizar o plantio e a comercialização de soja 
transgênica sem a realização desse estudo.

Com inteligência, essa nobre desembargadora 
fundamentou o seu voto no art. 225 da Carta Magna. 
Ressaltou que “é função do poder público, para asse-
gurar a efetividade desse direito, exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio am-
biente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade.”

Outro caso de grande repercussão foi a apelação 
em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal e o Ministério Público do Estado do Acre, con-
tra a CEF, o Estado do Acre, a Companhia de Sanea-
mento do Estado do Acre – SANACRE. 

A ação foi postulada em defesa do patrimônio 
público e social, em especial a preservação da saúde 
pública do Estado do Acre, contra abusos e ilegalidades 
cometidos na contratação de serviços remunerados 
com dinheiro público, decorrentes de procedimento lici-
tatório que não observou os requisitos legais, resultan-
do na não realização de obras e saneamentos básicos 
necessários à preservação da saúde da coletividade. 

A Desembargadora Assusete Magalhães, rejeitan-
do na apelação criminal de inadmissibilidade da ação 
civil pública, decidiu também pela legitimidade ativa do 
MPF, com base nos fundamentos legais e constitucio-
nais, principalmente no art. 129, III, da Carta Magna. 
Decidiu pela procedência parcial da ação, tendo em 
vista que foi comprovada a violação de preceitos bási-
cos do ordenamento licitatório, ademais o direito social 
à saúde, previsto no art. 6º da Constituição Federal, 
que foi violado, enfatizando a importância da concreti-
zação dos direitos sociais como garantia fundamental 
do ser humano, direitos tidos pela doutrina majoritária 
como direitos de segunda geração. Votou também a 
eminente desembargadora pela decretação da nulida-
de da licitação e dos contratos, haja vista não terem 
sido observados os trâmites legais. 

Em outro debate jurídico, o Ministério Público 
Federal recorreu ao TRF da 1ª Região para que fosse 
condenado o cidadão que, absolvido na primeira ins-
tância, havida sido preso em flagrante no interior da 
Floresta Nacional do Jamari, por haver demarcado 
lotes de terra. 

A Desembargadora Assusete Magalhães foi rela-
tora do processo e entendeu, com base em decisões 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça, que o delito em questão não é composto 
pelo emprego da força, mas por intenção de ocupação. 

Na seara criminal a Desembargadora Assusete 
Magalhães fez abrir precedente de grande importân-
cia em apelação de habeas corpus, por entender que 

o réu preso durante toda a instrução criminal não tem 
o direito de recorrer em liberdade. 

Esses pequenos destaques de alguns votos pro-
feridos pela Desembargadora Assusete Magalhães, 
quando Desembargadora do Tribunal da 1ª Região, não 
chega nem de longe a descrever toda a sua trajetória, 
mas nos faz compreender o vasto conhecimento jurídi-
co e a grande experiência da Ministra em sua carreira 
na Magistratura Federal. 

Ela tem todo o perfil de uma pessoa vocacionada 
para a magistratura.

Hoje, Ministra do STJ, Assusete Magalhães é mo-
tivo de orgulho para a magistratura brasileira, pois já 
revelava, desde a época em que era Desembargadora 
da 1ª Região, sua preocupação com a moralidade ad-
ministrativa, responsabilidade com a coisa pública, com 
a defesa dos direitos humanos individuais e sociais, 
como o meio ambiente, bem como com as garantias 
fundamentais dos cidadãos brasileiros.

Com toda razão a nobre Ministra Eliana Calmon 
quando da posse da Ministra Assusete Magalhães ao 
STJ assim se expressou: “Podem esperar uma pessoa 
corretíssima, empenhada, que tem comprometimento 
com o social”. 

A Ministra Assusete Magalhães tem uma sensibi-
lidade muito grande, é uma magistrada por excelência. 
Isso se dá não só pela vontade de aplicar corretamente 
o direito, mas pelo empenho que sempre teve em se de-
dicar aos estudos, se aperfeiçoar, enfrentar sem medo 
os desafios que a carreira jurídica lhe proporcionou.

Lutar pelo bem da vida, fazer justiça sempre 
foi inspiração para essa mulher guerreira ao ensinar 
que o grande volume de trabalho no Judiciário exige 
que busquemos técnicas alternativas para a solução 
de litígios, com vistas à celeridade e à afetividade da 
jurisdição. Segundo a Ministra Assusete Magalhães, 
a conciliação deve ser vista como um norte na Justi-
ça, posto que ao desafogar o Judiciário todos serão 
beneficiados. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a Ministra 
Assusete Magalhães é merecedora do reconhecimen-
to que se deu a ela, pois soube sabiamente exercer 
com competência seu ofício, trabalhando arduamente 
para a Justiça e o povo brasileiro. É por isso que faço 
minhas as palavras do eminente Ministro João Otávio 
de Noronha: “Assusete é um ícone da Justiça Federal 
pela competência, pela sua história de vida, pela sua 
história de trabalho. É uma Desembargadora de carreira 
da Magistratura Federal, que decide firme, muito bem”.

E é nessa firmeza que a Ministra Assusete Ma-
galhães norteará seus passos na árdua jornada que 
lhe aguarda no STJ, buscando fazer do nosso País um 
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Estado cada vez mais democrático e sob a égide do 
respeito à Ordem Jurídica. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade de participar 
hoje da instalação do CPJUS – o Centro de Pesqui-
sas sobre o Sistema de Justiça brasileiro, ocorrida no 
Instituto de Direito Público, dirigido por esse eminen-
te jurista que é Gilmar Mendes, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. O Centro foi criado, segundo disse o 
Ministro Gilmar Mendes em seu discurso de abertura, 
para ser um centro de excelência em pesquisas espe-
cialmente voltadas para o estudo, o acompanhamento 
e análise de desempenho da estrutura, da dinâmica 
e do aprimoramento das instituições que compõem o 
sistema da Justiça brasileira. 

Em seu discurso, o Ministro Gilmar Mendes des-
tacou o Judiciário como um instrumento indutor de 
comportamentos sociais, bem como a relevância do 
que chamam de cultura judicialista com políticas de 
aperfeiçoamento das relações sociais. “A efetividade 
da jurisdição induz, por exemplo, o cumprimento es-
pontâneo das obrigações em geral, a observância dos 
direitos assegurados aos consumidores, o respeito 
aos direitos dos trabalhadores”, até porque, ensina o 
eminente constitucionalista, diminui a litigiosidade na 
solução dos questionamentos jurídicos.

É importante assinalar, Sr. Presidente, que o 
Ministro Gilmar Mendes fez uma perfeita definição da 
verdadeira sociologia jurídica, que é aquela que analisa 
a estrutura básica do Judiciário, seus componentes, 
sua tessitura, seus desacertos, e não querendo induzir 
comportamento jurídico, como tem sido a sociologia 
jurídica brasileira.

Diz ele com muita sapiência:
“Por outro lado, temos que fazer também uma 

crítica da cultura da judicialização como único meio de 
solução de conflitos. Nenhum país consegue resolver 
todas as controvérsias pela via da judicialização, e é 
por isso que há essa ameaça de agigantamento ou, 
em linguagem burocrática, essa fórmula do mais do 
mesmo: Mais processos, mais juízes, mais estruturas 
burocráticas e, consequentemente, maior dificuldade 
de gestão.”

Sr. Presidente, isso se aplica muito à Justiça do 
Trabalho. Eu disse aqui há alguns dias que ela foi cria-
da para ser uma mediadora por excelência, foi esse o 
objetivo do Presidente Getúlio Vargas. O conflito en-
tre trabalhadores e empregadores teria o juiz como o 
condutor da mediação entre as partes. A tecnicidade 
jurídica criada, ao invés, gerou uma vasta burocracia 
processual.

A mediação é o melhor instrumento para a so-
lução dos conflitos trabalhistas. A Justiça do Trabalho 
tem de ser o melhor exemplo, até porque o diálogo en-

tre o empregado e o empregador tem que ser a tônica 
fundamental do conflito trabalhista e não a judicializa-
ção que leva, às vezes, à exacerbação do conflito e 
sempre onerando a empresa, em detrimento da sua 
estabilidade, e consequentemente da própria geração 
e manutenção de empregos.

Por isso, Sr. Presidente, foi muito importante a 
iniciativa do Ministro Gilmar Mendes, de criar o Centro 
de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça brasileiro – 
CPJUS, que tem dado um contributo muito importante 
ao diagnóstico das causas do atraso e dos equívocos 
da Justiça em nosso País. O Ministro já vem dando 
uma grande contribuição ao ensino jurídico em nosso 
País criando uma escola de excelência, no âmbito do 
Direito, em nível de graduação e pós-graduação, pre-
ocupado exatamente em criar na Capital da República 
uma cultura do Direito Constitucional, que deveria ter 
sido a preocupação da Universidade de Brasília. As 
escolas de Direito e as próprias livrarias e bibliotecas 
têm priorizado muito a divulgação da matéria pro-
cessual civil ao invés dos valores básicos do Direito 
Constitucional, indutores, com certeza, dos princípios 
da conciliação e mediação no Direito. 

Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar mais 
uma vez o Ministro Gilmar Mendes, que assim se ma-
nifestou na conclusão do seu pronunciamento: 

“O Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justi-
ça brasileiro (CPJUS), que hoje inauguramos, foi criado 
para ser um centro de excelência em pesquisa, espe-
cialmente voltado para o estudo, o acompanhamento 
e a análise do desempenho, da estrutura, da dinâmica 
e do aprimoramento das instituições que compõem o 
sistema de Justiça brasileiro”.

Além disso, o CPJUS está desenvolvendo o Índi-
ce de Desenvolvimento do Judiciário – IDJus, que tem 
como objetivo contribuir para o avanço no conhecimen-
to da eficiência na prestação de serviços judiciários. 
Para tal, será aplicada a metodologia de construção de 
indicadores sintéticos, utilizando as diversas fontes de 
informação existentes, como IBGE, IPEA e DPJ/CNJ.

Por fim, Sr. Presidente, encerro o meu discurso 
citando o Ministro Gilmar Mendes: “A construção do 
IDJus permitirá a mensuração das diferenças de produ-
tividade e eficiência existentes entre os segmentos do 
Judiciário, e servirá de balizador para que os Tribunais 
tomem medidas pontuais visando a melhor utilização 
dos recursos disponíveis.”

Esta é a grande contribuição que o IDP estará 
dando à efetividade e agilidade na prestação jurisdi-
cional em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
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TINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 272, REALIZADA EM 17 
DE OUTUBRO DE 2012 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Pela ordem.) – Sr. 
Presidente, o jornal O Globo do mês passado – não 
me recordo a data precisa – noticiou: Militares se des-
tacam no ensino e estão no topo do ranking do Ideb. O 
jornal fez uma análise, concluindo que colégios manti-
dos pelo Exército ficam à frente de 99,8% das escolas 
públicas do Brasil:

“Considerados em conjunto, os colégios 
militares integram a elite acadêmica da educa-
ção pública no Brasil. Estão à frente de 99,8% 
das escolas, conforme o Ideb de 2011 dos anos 
finais do fundamental. Seus alunos também se 
destacam em sucessivas edições da Olimpíada 
de Matemática e, no último sábado, três deles 
disputaram a final do quadro Soletrando, no 
programa “Caldeirão do Huck”, da TV Globo, 
vencido pela aluna do Colégio Militar de Porto 
Alegre Yasmin Bohm Lewis Esswein. 

Disciplina, aulas de recuperação e um 
variado leque de atividades extraclasse fazem 
parte da rotina. Além, é claro, de sapatos en-
graxados e uniformes impecáveis. O código 
de conduta é rigoroso: quem for apanhado 
colando pode ser expulso.”

É evidente, Sr. Presidente, que os colé-
gios dão preferência a filhos de miliares, mas 
eles permitem também a disputa de vagas 
por alunos não filhos de militares, através de 
concursos chamados vestibulinhos, com mais 
de 30 candidatos por vaga.

Os colégios militares atendem hoje no 
Brasil, em seus 12 colégios, cerca de 14,6 
mil estudantes.

Disse muito bem a Profa. Capitão Pollyan-
na Lara Milanezi: “Nada me deixa mais or-
gulhosa do que dizer que sou professora do 
Colégio Militar”.

A maioria dos professores de colégio militar tem 
curso de mestrado e doutorado. 

Sr. Presidente, o colégio militar é o exemplo da 
escola pública séria, porque tem disciplina e rigor aca-
dêmico. O aluno é obrigado a estudar.

Eu fiz um apelo, quando era Ministro do Exército 
Zenildo Lucena, para que Parnaíba fosse contemplada 
com um colégio militar – são apenas 12 no Brasil. O 
Piauí precisava de um colégio militar.

Claro que, para isso, seria necessário o apoio 
do próprio Governo do Estado, para que pudéssemos 
ter um colégio que formasse uma elite acadêmica da 
escola pública. E, como temos poucos filhos de milita-
res na região, ele serviria praticamente para os filhos 
das classes pobres do meu Estado, embora a escola 
exija um pagamento mensal da ordem de 150, de 160, 
de 178 reais a título de ajuda de custos por parte dos 
pais dos alunos.

Vejam a importância dos colégios militares pela 
seriedade com que têm se imposto no trajeto educacio-
nal da história brasileira. São o modelo da verdadeira 
escola pública, porque sua eficiência e sua qualidade 
de ensino são incontestáveis.

Sr. Presidente, eu queria também fazer um apelo, 
já que terminou a greve dos agentes da Polícia Federal, 
sobre a importância da valorização dos seus servido-
res. Na época, preferi não me pronunciar a respeito, 
posto que outros colegas, como o próprio Delegado 
Protógenes, lideraram um movimento a favor das rei-
vindicações. Temos que criar no Brasil, com seriedade 
e sem demagogia, os chamados servidores de Estado. 
Existe o servidor de governo e o servidor de Estado, 
aqueles que pertencem ao corpo permanente da Na-
ção no serviço público. São os diplomatas, o Judiciário, 
os militares, os agentes da segurança pública e, por 
que não dizer, os próprios agentes fiscais do Estados, 
porque, é claro, da receita depende o custeio das des-
pesas dos servidores de governo e de Estado.

Então, atividades de segurança, que envolvem 
militares, os órgãos da Polícia Federal, a diplomacia 
e o Judiciário, são por excelência carreiras típicas de 
Estado.

Tínhamos que proibir a demagogia nesta Casa. 
Todo mundo quer incluir outras categorias nas carreiras 
de Estado. Funções típicas de Estado são diferencia-
das das funções próprias de governo. 

Nesse sentido, ou nós temos coragem de adotar 
uma posição dessas, ou vamos ter sempre problemas 
relacionados a reivindicações salariais da área de se-
gurança, que são vitais para a ordem no País.

Além do mais, Sr. Presidente, nessas áreas – 
Itamaraty, Judiciário, Judiciário Federal, a área militar, 
Polícia Federal, Receita Federal – os concursos são 
da maior seriedade e honram qualquer elite profissio-
nal, de qualquer país do mundo desenvolvido. Sem 
falar nos cursos de aperfeiçoamento, inclusive a nível 
de pós-graduação. 

A Polícia Federal tem quadro da maior excelên-
cia profissional. A Academia Nacional de Polícia é da 
maior seriedade acadêmica. E o que dizer do Instituto 
Rio Branco, do Itamaraty e das escolas do Judiciário 
e do Ministério Público Federal?
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O importante, Sr. Presidente, é que tenhamos 
coragem de definir de uma vez por todas, sem dema-
gogia, sem penduricalhos, o que é exatamente ativi-
dade típica de Estado e a remuneremos bem, porque 
essa é exatamente a elite do serviço público brasileiro, 
que merece um salário adequado por seu alto compro-
metimento profissional e suas altas responsabilidades 
institucionais perante a Nação e o País.

Eram essa a consideração, Sr. Presidente, que 
eu queria fazer nesta tarde, até porque não é possível 
nós imaginarmos que agentes em área de segurança 
possam fazer greve. Esse é outro erro da Constituição, 
contra cujo dispositivo eu me insurgi na época. Eu acho 
que o servidor público não pode fazer greve.

Espero que esse seja um tema que leve a uma 
reflexão desta Casa. 

Mas temos o dever de compensar à altura das 
suas funções institucionais, da sua dimensão profis-
sional, as carreiras típicas de Estado, garantindo-lhes 
uma remuneração condigna dos seus relevantes afa-
zeres profissionais e institucionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

MENSAGEM

Nº 354/2012 – Do Poder Executivo – Submete à apre-
ciação do Congresso Nacional, o texto da Medida Pro-
visória nº 575/2012, que “Altera a Lei nº 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, que institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 223/2012 – Do Sr. Júlio Cesar – Altera a Lei Comple-
mentar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, para dispor 
sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.

PROJETOS DE LEI

Nº 4712/2012 – Do Sr. Antonio Bulhões – Altera o art. 
165 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre a punição do motorista profissional dos veículos de 
transporte público de passageiros, flagrado dirigindo 
após o consumo de bebida alcoólica ou de outra subs-
tância psicoativa que determine dependência. 
Nº 4713/2012 – Do Sr. Eduardo Azeredo – Concede 
isenção do Imposto de Renda para as pessoas por-
tadoras de moléstias especificadas que permaneçam 
em atividade laboral.
Nº 4714/2012 – Do Sr. Eduardo Azeredo – Estende 
a isenção do Imposto sobre a Renda para proventos 

auferidos por pessoas portadoras de Síndrome Pós-
-Poliomielite (SPP).
Nº 4715/2012 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça 
– Torna obrigatória a comercialização de sacos de ci-
mento com vinte e cinco quilogramas de peso.
Nº 4716/2012 – Da Srª. Iracema Portella – Acrescenta 
o art. 19-A à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para criar o serviço telefônico gratuito de emergência 
para o recebimento de denúncias de tráfico de drogas 
e para a prestação de informações acerca da preven-
ção do uso indevido de drogas. 
Nº 4717/2012 – Do Sr. Guilherme Mussi – Acrescen-
ta parágrafos ao art. 36 e altera a redação do art. 38, 
ambos da Lei nº 8.078 de 8 de setembro de 1990, o 
Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo crité-
rios e responsabilidades do anunciante na divulgação 
de produtos com propriedades terapêuticas (categoria 
medicamentos), para uso humano e veterinário.
Nº 4718/2012 – Do Sr. Raul Henry – Acrescenta ar-
tigos às Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 
12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar 
que sejam destinados à educação os recursos obtidos 
a partir dos royalties e da participação especial devi-
dos em função da exploração de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos. 
Nº 4719/2012 – Do Sr. Severino Ninho – Altera o ca-
put do art. 83, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nº 4720/2012 – Do Sr. Antônio Roberto – Altera a Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
desoneração em vinte por cento da contribuição previ-
denciária patronal da folha de pagamento da empresa 
que mantiver, no mínimo, dez por cento de negros em 
seus quadros.
Nº 4721/2012 – Do Sr. Antônio Roberto – Dá nova re-
dação ao art. 130 do Código de Processo Civil.
Nº 4722/2012 – Do Sr. Antônio Roberto – Altera o art. 
44 do Código Penal.
Nº 4723/2012 – Do Sr. Audifax – Dispõe sobre o rece-
bimento de receituário emitido por médico particular, 
pelas unidades componentes do Programa Farmácia 
Popular do Brasil.
Nº 4724/2012 – Do Sr. Pastor Marco Feliciano – Esta-
belece que nas cédulas de dinheiro circulante, fabri-
cado pela Casa da Moeda, constará a frase: -”Deus 
seja louvado”. 
Nº 4725/2012 – Do Sr. Eleuses Paiva – Acrescenta o 
inciso VI ao parágrafo único do art. 3º da Lei nº 9.263, 
de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 
da Constituição Federal, que trata do planejamento fa-
miliar, estabelece penalidades e dá outras providências.
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Nº 4726/2012 – Do Sr. Eleuses Paiva – Suprime inciso 
III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que institui o plano-referência de assistência à saúde.
Nº 4727/2012 – Do Sr. Ricardo Izar – Acrescenta o § 
2º e renumera o atual “Parágrafo Único” do art. 71, do 
Decreto Lei n º2.848, de 7 de Dezembro de 1940, Có-
digo Penal brasileiro, para excluir o reconhecimento de 
crime continuado nos crimes contra a vida. 
Nº 4728/2012 – Do Sr. Ronaldo Nogueira – Institui o dia 
16 de julho como o Dia Nacional da Inclusão Telefônica. 
Nº 4729/2012 – Do Sr. Miriquinho Batista – Acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
dispondo sobre o aproveitamento de empregados de 
empresas prestadoras de serviços continuados.

MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 589/2012 – Do Poder Executivo – Dispõe sobre o 
parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional re-
lativos às contribuições previdenciárias de responsabili-
dade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

INDICAÇÕES

Nº 3359/2012 – Do Sr. João Dado – Sugere a inclusão 
da cidade de Votuporanga no rol das contempladas 
com o sinal aberto de TV Digital.
Nº 3360/2012 – Do Sr. Marllos Sampaio – Requer o 
envio de Indicação ao Ministério dos Transportes, so-
licitando informações sobre o andamento do projeto 
executivo e conclusão da obra da BR-222, do trecho 
inacabado localizado no Estado do Piauí.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 2562/2012 – Do Sr. João Lyra – Requer à Senho-
ra Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão de 
nova Legislação Ordinária para os “terrenos de mari-
nha e seus acrescidos”.
Nº 2563/2012 – Do Sr. Ronaldo Caiado – Solicita in-
formações à Excelentíssima Ministra da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República, Sra. 
Helena Chagas, a respeito das recentes denúncias de 
gastos da Presidência da República com publicidade 
oficial em jornais que não existem.
Nº 2564/2012 – Do Sr. Izalci – Requer informações 
à Ministra da Cultura, Sra Marta Suplicy, acerca das 
Organizações Não Governamentais (ONGs) que re-
ceberam recursos públicos do Ministério da Cultura.

REQUERIMENTOS

Nº 6351/2012 – Do Sr. Costa Ferreira – Requer a in-
clusão na Ordem do Dia do PEC nº 405, de 2009, que 
altera a redação do § 8º do art. 195 da Constituição 

Federal, para assegurar ao Garimpeiro e ao pequeno 
minerador o direito à aposentadoria.
Nº 6352/2012 – Do Sr. Eduardo Azeredo – Requer, nos 
termos do artigo 117, XIX c/c 117 § 3º, voto de louvor 
pelo centenário de nascimento do deputado EDGAR 
MARTINS PEREIRA, de Minas Gerais, e solicita comu-
nicação oficial desta Casa à família do homenageado.
Nº 6353/2012 – Do Sr. Carlos Magno – “Requerimen-
to para inclusão da pauta na ordem do dia da PLP 
114/2011”
Nº 6354/2012 – Do Sr. Paulo Feijó – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Consti-
tuição – PEC nº 555/2006, que “Revoga o Art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 41 de 2003”.
Nº 6355/2012 – Do Sr. Valtenir Pereira – Requer a inclu-
são na pauta da Ordem do Dia do Plenário do Projeto 
de Lei Complementar nº 416, de 2008, que “Dispõe 
sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de Municípios, para regu-
lamentar o § 4º do artigo 18, da Constituição Federal”.
Nº 6356/2012 – Do Sr. Severino Ninho – Requer Voto 
de Louvor à Escola Estadual Tomé Francisco da Sil-
va, no Município de Quixaba, Sertão de Pernambuco, 
extensivo ao Gestor, educador Ivan Nunes, ao corpo 
Docente e aos pais, em face da conquista do Prêmio 
de Gestão Escolar – PGE de 2012
Nº 6357/2012 – Do Sr. Valdir Colatto – Requer inclu-
são na Ordem do Dia do Plenário a PEC 555, de 2006, 
que “revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003”.
Nº 6358/2012 – Do Sr. Sandro Alex – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 555, de 2006, que “revoga o art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003”.
Nº 6359/2012 – Do Sr. José Augusto Maia – Requer 
a instalação da Frente Parlamentar Mista de Apoio às 
Vítimas da Seca no Nordeste.
Nº 6360/2012 – Do Sr. Cleber Verde – Requer o re-
gistro da Frente Parlamentar Mista pelos Direitos dos 
Despachantes Documentalistas do Brasil.
Nº 6361/2012 – Do Sr. Guilherme Campos – Requer, 
nos termos dos artigos 163 e 164 do RICD, seja de-
clarada a prejudicialidade do Projeto de Lei nº 4.436, 
de 2008.
Nº 6362/2012 – Do Sr. Edinho Bez – Requer a inclu-
são na Ordem do Dia da PEC nº 555/2006, Revoga 
o dispositivo da Emenda Constitucional – Reforma da 
Previdência, acabando com a cobrança de contribui-
ção previdenciária sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados (Contribuição de Inativos). Altera 
a Constituição Federal de 1988. 
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PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 215, DE 2012 

(Do Sr. Alex Canziani)

Altera a alínea “b” do inciso III, no art. 
20, da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2.000.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-49/2011.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

Art. 1º. A alínea “b” do inciso III, do art. 20 da 
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 
19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 

III – na esfera municipal:
a) até 6% (seis por cento) para o Legislativo, inclu-

ído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) até o limite da sobra do percentual de 60% 

(sessenta por cento) não utilizado conforme o previsto 
na alínea “a” deste artigo.” (NR)

Justificação

A lei 11.738 de 2008 provocou na realidade da 
gestão pública brasileira um novo patamar de compro-
metimento de gastos com funcionalismo.

Os planos de carreira do magistério construídos 
a partir da implantação do Fundef (segunda metade 
da década de 1990) infelizmente fixaram os salários 
dos professores em vencimento acrescidos de vanta-
gens e gratificações. Logo, diminuíram a perspectiva 
de aposentadoria dos educadores porque o cálculo 
principal é feito sobre o salário base e não no conjun-
to da remuneração. A lei do piso salarial nacional do 
magistério procurou reverter esta lógica e garantir um 
vencimento (salário base) mais elevado para o profis-
sional do magistério.

Combinado com os efeitos da lei do piso e os 
reajustes realizados nos dois últimos anos, gover-
nos estaduais e municipais têm enfrentado enorme 
dificuldade para garantir o salário e os reajustes aos 
professores diante dos limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

A lei 101de 2000 prevê em seu artigo 20 como os 
entes federados devem comprometer seus orçamentos 
para garantir o pagamento do funcionalismo. No inciso 
III, alínea “b” impõe a poder executivo, do ente fede-
rado “município” o limite de 54% (cinquenta e quatro 
por cento) para comprometimento do orçamento com 
despesas com pessoal. Os Tribunais de Contas têm 

recomendando a não utilização superior 95% deste 
limite, ou seja, 51,3% do orçamento.

Na prática este fato tem gerado a estados e mu-
nicípios o impedimento de cumprir na integralidade os 
efeitos da lei 11.738 de 2008 que instituiu o piso e deu 
outras providências. Em muitos casos e a imprensa no-
ticia diariamente o fato, os gestores desejam cumprir a 
lei do piso, mas não o fazem por conta das penalidades 
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Especialistas e até alguns parlamentares têm 
discutido – através de matérias que tramitam no Con-
gresso Nacional, a possibilidade de retirar as despe-
sas salariais com educação dos limites impostos pela 
lei 101/2.000. Esta iniciativa dificilmente irá prosperar 
porque também será reclamado tal efeito para as car-
reiras da saúde de da assistência social. Alterar os 
efeitos da lei não é adequado. O correto é readequar 
seus parâmetros.

A absoluta maioria das cidades de médio e pe-
queno porte,menos de 80.000 habilitantes, pode-se 
verificar que não existe Tribunal de Contas Municipal. 
E o gasto com salário de vereadores e servidores das 
Câmaras tem alcançado algo em torno de 3%, e não 
até 6% como previsto no artigo 20 da LRF. Logo, se o 
parâmetro for alterado, sem mudar o limite de gasto 
global do ente federado município, uma luz surgirá no 
fim do túnel para que os municípios brasileiros cum-
pram a lei do piso.

Na prática a proposta prevê a alteração da alí-
nea “b” do inciso III, no artigo 20, prevendo que o limi-
te não utilizado pelo poder legislativo seja permitido 
para comprometimento com folha do poder executivo. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Alex Canziani.

PROJETO DE LEI Nº 4.374, DE 2012 
(Do Sr. Alex Canziani)

Alterar a alínea “b” do inciso III, no ar-
tigo 20, da lei nº 101 de 04 de maio de 2.000

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
nos Termos do Art. 137, § 1º, Inciso I do RICD.
Oficie-se e, Após, Publique-se.

Art. 1º. A alínea “b” do inciso III, do art. 20 da 
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 
19 não poderá exceder os seguintes percentuais: . . . 

III – na esfera municipal:
a) até 6% (seis por cento) para o Legislativo, inclu-

ído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) até o limite da sobra do percentual de 60% 

(sessenta por cento) não utilizado conforme o previsto 
na alínea “a” deste artigo.” (NR)
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Justificação

A lei 11.738 de 2008 provocou na realidade da 
gestão pública brasileira um novo patamar de compro-
metimento de gastos com funcionalismo.

Os planos de carreira do magistério construídos 
a partir da implantação do Fundef (segunda metade 
da década de 1990) infelizmente fixaram os salários 
dos professores em vencimento acrescidos de vanta-
gens e gratificações. Logo, diminuíram a perspectiva 
de aposentadoria dos educadores porque o cálculo 
principal é feito sobre o salário base e não no conjun-
to da remuneração. A lei do piso salarial nacional do 
magistério procurou reverter esta lógica e garantir um 
vencimento (salário base) mais elevado para o profis-
sional do magistério.

Combinado com os efeitos da lei do piso e os 
reajustes realizados nos dois últimos anos, gover-
nos estaduais e municipais têm enfrentado enorme 
dificuldade para garantir o salário e os reajustes aos 
professores diante dos limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

A lei 101de 2000 prevê em seu artigo 20 como os 
entes federados devem comprometer seus orçamentos 
para garantir o pagamento do funcionalismo. No inciso 
III, alínea “b” impõe a poder executivo, do ente fede-
rado “município” o limite de 54% (cinquenta e quatro 
por cento) para comprometimento do orçamento com 
despesas com pessoal. Os Tribunais de Contas têm 
recomendando a não utilização superior 95% deste 
limite, ou seja, 51,3% do orçamento.

Na prática este fato tem gerado a estados e mu-
nicípios o impedimento de cumprir na integralidade os 
efeitos da lei 11.738 de 2008 que instituiu o piso e deu 
outras providências. Em muitos casos e a imprensa no-
ticia diariamente o fato, os gestores desejam cumprir a 
lei do piso, mas não o fazem por conta das penalidades 
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Especialistas e até alguns parlamentares têm 
discutido – através de matérias que tramitam no Con-
gresso Nacional, a possibilidade de retirar as despe-
sas salariais com educação dos limites impostos pela 
lei 101/2.000. Esta iniciativa dificilmente irá prosperar 
porque também será reclamado tal efeito para as car-
reiras da saúde de da assistência social. Alterar os 
efeitos da lei não é adequado. O correto é readequar 
seus parâmetros.

A absoluta maioria das cidades de médio e pe-
queno porte,menos de 80.000 habilitantes, pode-se 
verificar que não existe Tribunal de Contas Municipal. 
E o gasto com salário de vereadores e servidores das 
Câmaras tem alcançado algo em torno de 3%, e não 
até 6% como previsto no artigo 20 da LRF. Logo, se o 
parâmetro for alterado, sem mudar o limite de gasto 

global do ente federado município, uma luz surgirá no 
fim do túnel para que os municípios brasileiros cum-
pram a lei do piso.

Na prática a proposta prevê a alteração da alí-
nea “b” do inciso III, no artigo 20, prevendo que o limi-
te não utilizado pelo poder legislativo seja permitido 
para comprometimento com folha do poder executivo. 

Sala das Sessões, de de 2012. – Deputado Alex 
Canziani.

PROJETO DE LEI Nº 4.486, DE 2012 
(Do Sr. Antônio Roberto)

Obriga as instituições financeiras, na 
condição de fornecedoras de empréstimos e 
financiamentos, a disponibilizarem boletos 
de cobrança de seus empréstimos e finan-
ciamentos em suas páginas eletrônicas na 
rede mundial de computadores (Internet), 
e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL-4911/2009.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei obriga as instituições financei-

ras, na condição de fornecedoras de empréstimos e 
financiamentos, a disponibilizarem para utilização dos 
consumidores os respectivos boletos de cobrança rela-
tivos a seus empréstimos e financiamentos, mediante 
informação e arquivos contidos em suas páginas ele-
trônicas na rede mundial de computadores (Internet).

Art. 2º A instituição financeira que realize emprés-
timos e financiamentos ao consumidor fica obrigada a 
disponibilizar o boleto de cobrança do financiamento 
ou empréstimo diretamente no ambiente de sua página 
eletrônica na rede mundial de computadores (Internet), 
facilitando o acesso por parte do consumidor.

§ 1º No boleto referido no caput deve constar 
o respectivo saldo devedor da operação, bem como 
permitir sua integral quitação ou parte dela na data de 
vencimento ou na data emissão do boleto, conforme 
opção do consumidor.

§ 2º Caso o pagamento do empréstimo ou finan-
ciamento seja efetuado antes da data do vencimento, 
deve ser dado o desconto proporcional, referente ao 
tempo de antecipação, sobre os juros cobrados e em-
butidos no valor a ser pago.

Art. 3º O descumprimento desta lei sujeita os in-
fratores às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras dis-
postas na legislação em vigor.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) 
noventa dias a contar da data de sua publicação.
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Justificação

Os empréstimos e financiamentos oferecidos 
pelas instituições financeiras ao consumidor brasilei-
ro são, de fato, positivos, enquanto funcionam como 
fomentadores do consumo e, consequentemente, da 
produção e da economia em geral. 

No entanto, quando analisados sob a ótica dos 
juros cobrados, esses empréstimos se transformam 
em verdadeiros algozes do consumidor. Dizemos isso 
tendo em vista as absurdas taxas de juros ainda pra-
ticadas em nosso país, especialmente na concessão 
de créditos para o consumo.

Na verdade, a melhor solução é a educação fi-
nanceira da população, o que, no longo prazo, criaria 
uma cultura de poupança ao invés de uma cultura de 
puro consumismo, como ocorre atualmente.

Porém, considerando que mudanças na cultura 
do consumo, como sugerida no parágrafo anterior, 
são lentas por sua própria natureza, apresentamos 
esta proposta no intuito de, pelo menos, oferecer ao 
consumidor a opção de pagar sua dívida, no todo ou 
em parte, no momento em que quiser ou que puder, 
cortando de imediato os encargos financeiros que, mui-
tas vezes, o conduzem à penúria ou à inadimplência.

Em vista do exposto e em nome da proteção e 
defesa do consumidor brasileiro, conclamamos os no-
bres Pares a apoiarem a presente proposição.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2012. – 
Deputado Antônio Roberto.

PROJETO DE LEI Nº 4.502, DE 2012 
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 
7.116, de 29 de agosto de 1983, que “as-
segura validade nacional as Carteiras de 
Identidade, regula sua expedição e dá ou-
tras providências”, para atribuir fé pública 
às carteiras de identidade parlamentar emi-
tidas pela Câmara dos Deputados. 

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado E 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei altera a redação do art. 1º da Lei nº 

7.116, de 29 de agosto de 1983, que “assegura vali-
dade nacional as Carteiras de Identidade, regula sua 
expedição e dá outras providências”, para atribuir fé 
pública às carteiras de identidade parlamentar emiti-
das pela Câmara dos Deputados. 

O art. 1º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, 
que “assegura validade nacional as Carteiras de Iden-
tidade regula sua expedição e dá outras providências”, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. As carteiras de iden-

tidade parlamentar dos deputados federais 
emitidas pela Câmara dos Deputados também 
têm fé pública e validade em todo o território 
nacional, no curso da legislatura em que forem 
expedidas. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora submeto á apreciação 
dos ilustres Pares visa a alterar a legislação da iden-
tificação civil, a fim de que a carteira parlamentar dos 
deputados federais tenha validade como documento 
de identidade civil, em todo o território nacional, pelo 
prazo da legislação em curso. 

Como é do conhecimento de todos, a atual car-
teira parlamentar não tem fé pública e não é aceita nos 
aeroportos como documento de identidade. Em outras 
palavras, não é válida fora da Câmara dos Deputados. 
Ora, entendo que se os deputados têm imunidade, por 
que não ter uma carteira que seja aceita como docu-
mento de identificação?

Assim, certo de que os ilustres Pares bem poderão 
compreender a importância da norma ora projetada, 
aguardo confiante a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2012. – 
Deputado Pastor Marco Feliciano.

PROJETO DE LEI Nº 4.506, DE 2012 
(Da Sra. Andreia Zito)

Dispõe sobre a regulamentação do 
processamento dos descontos facultativos 
e das consignações em folha de pagamento 
no âmbito do Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS e do Regime Próprio de Pre-
vidência do Servidor – RPPS, e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A autorização para o processamento dos 

descontos facultativos, em relação aos empregados e 
servidores públicos federais, dos Poderes Executivo, 
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Legislativo e Judiciário, ficam regulamentadas segun-
do as disposições contidas nesta lei.

Art. 2º As consignações facultativas, desconto 
incidente sobre a remuneração ou subsídio dos em-
pregados ou servidores públicos federais dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, só poderão ser de-
feridas mediante autorização prévia e formal do inte-
ressado e ratificação do agente de pessoal do órgão 
de vinculação do consignatário.

Parágrafo único. O agente de pessoal do órgão 
de vinculação do consignatário é o responsável pela 
informação da margem consignável de direito do con-
signatário e da inclusão do desconto em folha de pa-
gamento.

Art. 3º As consignações facultativas, desconto in-
cidente sobre o provento dos aposentados pelo Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS ou pelo Regime 
Próprio de Previdência do Servidor – RPPS, só pode-
rão ser deferidas mediante autorização prévia e formal 
do interessado e ratificação do agente de pessoal do 
órgão de vinculação do consignatário.

Parágrafo único. O agente de pessoal do órgão 
de vinculação do consignatário é o responsável pela 
informação da margem consignável de direito do con-
signatário e da inclusão do desconto em folha de pa-
gamento.

Art. 3º O Poder Executivo, procederá, no prazo 
de 180 dias da entrada em vigor desta lei, aos pro-
cedimentos operacionais necessários à implantação 
destas normas aqui estabelecidas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo viabili-
zar possibilidades de se garantir uma maior eficiência 
e responsabilidade, por parte daqueles que são os 
agentes responsáveis pelas consignações compulsó-
rias e facultativas, em folha de pagamento dos servi-
dores e/ou empregados vinculados ao Regime Geral 
da Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de 
Previdência do Servidor – RPPS.

Atualmente, o Poder Executivo delegou compe-
tência aos consignatários, pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado destinatárias de créditos 
resultantes de consignações compulsória ou facultati-
va, certa liberdade de gerenciamento para efetivação 
dessas consignações de modo que, a má utilização 
dessas prerrogativas tem demonstrado que, o índice 
de reclamação por parte de consignados em virtude 
de procedimentos ilícitos e ilusórios utilizados, em al-
guns momentos por alguns agentes consignatários.

Necessário se faz a elucidação para o correto 
entendimento e acatamento do que ora está sendo 
proposto, que se dê conhecimento sobre o que é de-
finido como consignação compulsória e consignação 
facultativa. A compulsória é o desconto incidente sobre 
a remuneração, subsídio ou provento efetuado por força 
de lei ou mandado judicial; e, a facultativa é o desconto 
incidente sobre a remuneração, subsídio ou provento, 
mediante autorização prévia e formal do interessado. 
Ora se as consignações compulsórias têm prioridade 
sobre as facultativas, quem de competência, em tese, 
deverá arcar com as responsabilidades da autorização 
de mais uma consignação facultativa em folha de pa-
gamento do servidor e ou empregado que não seja o 
agente de pessoal encarregado de gerenciar essa folha, 
na organização que esse consignado está vinculado.

Há de se registrar que é necessário saber quais 
são as consignações compulsórias:- contribuição para 
o Regime Geral da Previdência Social – RGPS ou para 
o Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS; 
obrigações decorrentes de decisão judicial ou adminis-
trativa; imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza; reposição e indenização ao erário; e, outras 
obrigações decorrentes de imposição legal. 

Já, em relação às consignações facultativas, en-
tre outras, pode-se citar:- contribuição para o serviço 
de saúde prestado diretamente por órgão publico fe-
deral, ou para plano de saúde; co-participação para o 
plano de saúde de entidade aberta ou fechada ou de 
autogestão patrocinada; mensalidade relativa a seguro 
de vida originária de empresa de seguro; pensão ali-
mentícia voluntária; contribuição ou mensalidade para 
plano de previdência complementar; prestação refe-
rente a empréstimo ou financiamento concedidos por 
entidades bancárias, caixas econômicas ou entidades 
integrantes do Sistema Financeira da Habitação; pres-
tação referente à empréstimo ou financiamento conce-
didos por entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar ou sociedade seguradora autorizada a 
instituir planos de previdência complementar aberta, 
em conformidade com o disposto no § único do art. 36 
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 
e, outras obrigações decorrentes de entendimentos 
legais para fins de possibilidade de consignação em 
folha de pagamento.

O objetivo maior desta proposição é salvaguardar 
as situações possíveis de deferimento para consigna-
ções facultativas, principalmente de aposentados, em 
sua maioria idosos, que facilmente podem ser iludi-
dos e ludibriados por profissionais de má índole, com 
a indução a se permitir assinar papéis de contrato, 
comprometendo-se com descontos em folha de paga-
mento de inúmeras prestações para fins de ressarci-
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mento de empréstimo pessoal, que muitas das vezes 
a necessidade não foi identificada. 

Pensar na aprovação desta proposição vir a ser, 
no entendimento de muitos, um retrocesso no sistema 
de burocracia que permeia os órgãos que têm a res-
ponsabilidade do gerenciamento das folhas de paga-
mento, pode ser uma conclusão verdadeira, mas, se 
o nosso objetivo maior é a garantia da tranquilidade 
de todos esses cidadãos que hoje, sofrem com essas 
incertezas que se encontram no entorno de todos nós, 
diariamente, é mais do que uma certeza da necessida-
de da aprovação desta proposição legislativa.

Esta proposição não vislumbra cercear os direi-
tos dos agentes consignatários, mas somente regular 
e disciplinar os comportamentos, de modo que a cer-
teza do cumprimento do dever de pagar, por parte do 
consignado, não venha mais provocar tantos casos 
de desespero e de dor, que diariamente tomamos co-
nhecimento pelas notícias divulgadas pela imprensa 
escrita, falada e televisada.

É óbvio que esta minha proposição é, simples-
mente, uma alavanca para se viabilizar as discussões 
sobre os modos e fórmulas que poderão, no prazo de 
regulamentação aqui estabelecido, proporcionar aquilo 
que possa ser de melhor para a regulamentação do 
processamento dos descontos facultativos e as consig-
nações em folha de pagamento no âmbito do Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS e Regime Próprio 
de Previdência do Servidor – RPPS.

Por conclusão, à vista de tudo aqui exposado em 
relação à possibilidade de estarmos aprovando mais 
um procedimento que visa a melhoria do tratamento 
dispensado a todos servidores ou empregados do 
nosso país, são os motivos mais que bastantes para 
que possa propor a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2012. – 
Deputada Andreia Zito, PSDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.536, DE 2012 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Dispõe sobre a instituição de incentivo 
fiscal para a implantação de coletores ou 
painéis solares para aquecimento de água 
em edificações públicas e privadas, e sobre 
a obrigatoriedade de implantação de cole-
tores ou painéis solares para aquecimen-
to de água em edificações pertencentes à 
Administração Pública Federal.

Despacho: Às Comissões De: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Minas e 
Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI incidente sobre 
coletores ou painéis solares para aquecimento de água.

Art. 2º As edificações pertencentes à Administra-
ção Pública Federal, direta ou indireta, que apresenta-
rem um consumo de água aquecida igual ou superior 
a vinte por cento do consumo total de água, sempre 
que tecnicamente viável, deverão ser equipados com 
coletores ou painéis solares para aquecimento de água, 
de forma a atender à totalidade da demanda de água 
aquecida da edificação, no prazo máximo de cinco 
anos a partir da publicação desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil é um dos países com maior disponibili-
dade de radiação solar ao longo do ano. Porém, não 
há uma política estabelecida no País para incentivar 
o uso de painéis solares para aquecimento de água 
em edificações em que são desenvolvidas atividades 
que empregam energia elétrica ou combustíveis fós-
seis para aquecimento de água, tais como residências, 
hospitais, restaurantes e indústrias.

Com incentivos fiscais adequados à implantação 
de coletores solares para aquecimento de água, po-
deremos aumentar a eficiência energética do País e 
utilizar melhor a capacidade instalada do sistema de 
energia elétrico brasileiro, postergando investimentos 
que se fariam necessários para atender à demanda 
de energia elétrica no horário de ponta.

Adicionalmente, com a obrigatoriedade de o Go-
verno federal implantar coletores ou painéis solares para 
aquecimento de água nos prédios da Administração 
Pública Federal, cremos que a indústria de coletores 
ou painéis solares para aquecimento de água deve 
ganhar novo impulso, possibilitando ganhos de escala 
na produção e redução de custos ao consumidor final 
desses equipamentos.

Ressaltamos que, nos prédios públicos federais, 
adotamos o cuidado de definir que a obrigatoriedade 
de instalação de coletores ou painéis solares para 
aquecimento de água se verificaria apenas quando 
houvesse um consumo de água aquecida, em relação 
ao consumo total de água, que justifique a instalação 
do equipamento e, também, quando houver viabilidade 
técnica da implantação dos referidos coletores.

Entendemos que os incentivos à implantação 
de coletores solares para aquecimento de água no 
País que ora propomos possibilitarão o crescimento 
da indústria de coletores solares gerando milhares 
de empregos e impulsionando a economia nacional. 
Além disso, o alívio de carga no horário de ponta pro-
porcionado pela instalação em larga escala de painéis 
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solares para aquecimento de água reduziria o risco de 
apagões, que em 2012 fazem-se cada vez mais fre-
quentes e severos, assolando todas as regiões do País.

Contamos, portanto, com o apoio dos Nobres 
Pares para a rápida conversão da presente proposi-
ção em Lei.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2012. – 
Deputado Wellington Fagundes.

PROJETO DE LEI Nº 4.539, DE 2012 
(Do Sr. Claudio Cajado)

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, para caracterizar como improbidade 
administrativa a descontinuidade imotiva-
da de projetos e programas iniciados em 
gestões anteriores. 

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte inciso VIII ao art. 

11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

“VIII – não dar continuidade às ações 
administrativas consignadas em programas 
e projetos com recursos orçamentários apro-
vados, iniciados em gestões anteriores, salvo 
em caso de força maior.”

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

Justificação

O desenvolvimento tecnológico no setor das co-
municações permitiu um grande aumento da velocidade 
do tráfego de informações, bem como da facilidade de 
acesso às mesmas. Tal fenômeno tecnológico implicou 
diversos fenômenos sociais. As pessoas passaram a 
se comunicar mais e tomar mais conhecimento da ges-
tão pública, tornando-se cidadãos mais conscientes e 
críticos em relação aos seus representantes, tanto na 
esfera legislativa como na esfera executiva.

Hoje, não é difícil encontramos livros publicados 
ou sítios na internet sobre o tema “gestão pública e so-
ciedade”. A sociedade moderna tem, a cada dia, par-
ticipado mais da gestão pública, exigindo o uso mais 
transparente e criterioso do dinheiro público. 

Neste sentido, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992 – Lei da Improbidade Administrativa – represen-
tou um grande avanço, estabelecendo pena para o 
mau gestor, entendido pela lei como aquele cuja ação 
importe em enriquecimento ilícito em razão do exer-

cício de cargo público, cause lesão ao erário, mesmo 
por omissão, ou atente contra os princípios da admi-
nistração pública.

Podemos avançar ainda mais, e essa é a inten-
ção do que propomos. O projeto prevê o acréscimo de 
um inciso ao art. 11 da Lei nº 8.429/92 para tipificar 
como improbidade administrativa a descontinuidade 
imotivada tecnicamente dos programas e projetos da 
gestão anterior. 

Devemos dar um basta para o mau uso do dinheiro 
público, impedindo que os novos gestores eleitos, por 
razões meramente políticas, descontinuem as ações 
administrativas de seus antecessores. Não há dúvidas 
que tal comportamento prejudica a população, ao inter-
romper projetos fundamentais para o desenvolvimento 
econômico-social dos Estados e Municípios.

Portanto, contamos com o apoio dos nossos 
Pares para conversão deste projeto em norma legal. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2012. – 
Deputado Claudio Cajado.

PROJETO DE LEI Nº 4.543, DE 2012 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Inscreve o nome Francisco de Pau-
la Cândido Xavier no Livro dos Heróis da 
Pátria.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, 

que se encontra no Panteão da Liberdade e da De-
mocracia, em Brasília, o nome do Francisco de Paula 
Cândido Xavier.

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

Sala das Sessões, de de 2012.

Justificação

O presente Projeto de Lei visa inscrever o nome 
de Francisco Cândido Xavier Moura no Livro dos He-
róis da Pátria buscando reabilitar e resgatar a memó-
ria deste Espiritualista brasileiro. Francisco Cândido 
Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade 
de Minas Gerais, Brasil, em 2 de abril de 1910. Viveu, 
desde 1959, em Uberaba.

No dia 3 de outubro de 2012 foi escolhido pelos 
brasileiros com votos do público pela internet e via 
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SMS, numa promoção do SBT, o Maior Brasileiro de 
todos os tempos.

Chico Xavier sempre foi considerado um men-
sageiro do amor. Um homem sereno e humilde que 
tocou o espírito de seus seguidores. Com apenas 21 
anos, psicografou o primeiro livro. Logo viriam mais 
publicações, os elogios e as críticas. Durante toda a 
sua vida, ele teve que lidar com acusações e descon-
fianças dos descrentes na sua obra. Sua mensagem 
chegou a milhões de pessoas. Muitos são os relatos 
de vidas transformadas através das suas palavras.

Chico Xavier foi um dos maiores expoentes do 
espiritismo no Século XX. Da infância pobre ao reco-
nhecimento internacional, ele nunca pensou nele, e 
sim, no próximo. Depois de conhecer seu guia espiri-
tual, Chico levou o dom psicográfico às livrarias. Au-
tores falecidos puderam continuar suas obras através 
do médium. Foram mais de 400 obras psicografadas 
e publicadas em diversos idiomas, uma vendagem su-
perior a 50 milhões de exemplares.

Chico Xavier nunca ficou com um centavo do di-
nheiro arrecadado com as vendas. Toda renda, desde 
o seu primeiro livro, foi destinada a instituições espíri-
tas e a seus trabalhos sociais, que ajudou sempre os 
mais necessitados. O médium recebeu dezenas de 
homenagens de várias cidades. Porém, humildemen-
te achava que esta admiração pertencia à doutrina 
espírita e não a ele. 

Chico também era uma ponte de conforto para 
milhares de mães que buscavam nele a esperança de 
contato com os filhos já mortos. Um trabalho que passou 
a ter notoriedade graças ao seu empenho e disciplina.

Em 1981, cerca de dez milhões de brasileiros 
endossaram a campanha, assinando manifestos e 
cartas para que ele recebesse o prêmio Nobel da Paz.

O médium Chico Xavier morreu no dia 30 de ju-
nho de 2002, aos 92 anos em Uberaba, Minas Gerais. 

Salas das Sessões, 16 de outubro de 2012. – 
Giovani Cherini, Deputado Federal PDT/RS.

PROJETO DE LEI Nº 4.547, DE 2012 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Altera o § 1º do art. 7º da Lei nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995, e dá outras 
providências. 

Despacho: à Comissão de Constituição E 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O parágrafo primeiro do artigo 7º da Lei 
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:

“Art. 7º  ..................................................
§ 1º Só é admitido o registro do estatuto 

de partido político que tenha caráter nacional, 
considerando-se como tal aquele que compro-
ve o apoiamento de eleitores correspondente a, 
pelo menos, um por cento do eleitorado nacio-
nal, distribuído pelo menos por nove Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no ato de sua pu-
blicação. 

Art. 3º Revogam-se todas as disposições em 
contrário. 

Justificação

O objetivo da presente proposição é dar trata-
mento mais justo e igualitário, constitucionalmente 
falando, às bases de formação de um novo partido 
político em nosso país. 

Para termos um parâmetro mais condizente com 
o objetivo a que se persegue tomemos por base o quó-
rum mínimo que se exige para a apresentação de um 
projeto de iniciativa popular. 

A iniciativa popular é o direito que os cidadãos 
brasileiros têm de apresentarem projetos de lei para 
serem votados e eventualmente aprovados pelo Con-
gresso Nacional. Para os cidadãos apresentarem um 
projeto de lei é necessária a assinatura de 1% dos 
eleitores do país (cerca de 1,4 milhão), distribuídos em 
pelo menos nove Estados brasileiros. Pode parecer um 
número muito alto, mas não é impossível obtê-los e 
obedece ao regramento constitucional para a matéria 
em tela, por sua importância e relevância. 

Um exemplo de projeto de lei de iniciativa popu-
lar que deu certo aconteceu em tempo recorde e dizia 
respeito à compra de votos de eleitores (corrupção 
eleitoral). O projeto foi apresentado ao Congresso em 
10 de agosto de 1999 e foi aprovado em 21 e 23 de 
setembro, respectivamente, pela Câmara dos Depu-
tados e pelo Senado Federal. 

Temos hoje, como regra, para criarmos um Partido 
Político, conforme o que se dispõe na Lei nº 9.096/1995 
a exigência de “pelo menos meio por cento dos votos 
dados na última eleição geral para a Câmara dos De-
putados, não computados os votos em branco e os 
nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, 
com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado 
que haja votado em cada um deles.” 
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Com a grande proliferação de partidos políticos 
devidamente registrados no Tribunal Superior Eleito-
ral – TSE, hoje contando com 30 (trinta) partidos polí-
ticos devidamente registrados, e todos os problemas 
amplamente conhecidos por todos nós desta gama 
partidária tem a presente proposição o fito de colocar 
um parâmetro mais realista e justo como pré-requisito 
para se formar e constituir um partido político. 

Por essas razões, estamos solicitando o apoio 
de nossos pares a esta iniciativa. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2012. – 
Deputado Lincoln Portela PR/MG.

PROJETO DE LEI Nº 4.548, DE 2012 
(Do Sr. Heuler Cruvinel)

Altera a redação do art. 2º do Decreto 
nº 6558 de 8 de setembro de 2008, que ins-
titui a hora de verão em parte do território 
nacional, para excluir o Estado de Goiás. 

Despacho: Apense-se ao PL-397/2007.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 6.558 de 08 de 

setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º A hora de verão vigorará nos Es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Tocantins e no Distrito Federal.” (NR) 

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

Justificação

Entre sua implementação inaugural, em 1931-
1932, a questionabilidade quanto à aplicabilidade e 
eficácia do horário de verão em nosso país sempre foi 
tema recorrente. Inicialmente vigorou esporadicamente 
até 1967; voltando a ser implantado somente em 1985; 
momento a partir do qual passou a ser instituído anu-
almente. A justificativa de apelo seria a suposta eco-
nomia no consumo de energia elétrica, especialmente 
durante os dias mais longos do verão brasileiro.

Entretanto, atualmente vários estudos questionam 
se tal medida seria economicamente viável face aos re-
flexos de sua adoção no setor produtivo e residencial, 
especialmente quando se põe na mesa um vislumbre 
técnico de que a energia gerada não tem como ser arma-
zenada (estocada), tendendo sempre ao desperdício o 
seu acumulo: seria o horário de verão, na verdade, muito 
mais uma forma de “compatibilização” das constantes e 

insanáveis falhas na eficiência energética da rede na-
cional, do que uma forma eficaz e viável de economia?!

Geograficamente, os benefícios resultantes da ins-
tituição anual do horário de verão em várias regiões do 
Brasil não são tão expressivos em comparação com as 
vantagens obtidas pelos países localizados em regiões de 
grandes latitudes, onde a variação da duração dos dias 
e noites (solstícios) é bastante significativa ao longo do 
ano. Logo, como somos um país cujo território é localizado 
próximo à linha do Equador, essa variação praticamente 
não existe, tornando a adoção de horário especial no ve-
rão uma medida contestável: somos a exceção à regra, 
pois nenhum país sub-equatorial adota o horário de verão.

Outro aspecto de não menos importância é o 
percentual de economia de energia contabilizado pela 
Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica: a eco-
nomia média, durante a vigência do horário de verão, 
fica somente entre 4 a 5%. Essa redução, matematica-
mente, compensa o “preço” pago pela população nos 
estados onde vigora a hora de verão?

Adiantar em uma hora o relógio, além de impingir às 
pessoas o ato de acordar mais cedo, gera alterações de 
metabolismo no corpo físico da população, acarretando 
efeitos colaterais nocivos à atividade laboral e intelectu-
al, especialmente no período de adaptação, impactando, 
consequentemente, na produtividade da economia e na 
segurança de setores como o de transportes de pessoas 
e cargas, dentro inúmeros outros que envolvem ativida-
des que requerem concentração em condições de risco.

Outro fator é a falta de segurança, especialmente 
nas periferias dos centros urbanos, que aumenta muito 
nas madrugadas do verão brasileiro, dado que a popula-
ção dessas localidades se expõe a um duplo risco pela 
maior exposição à violência ao sair de suas residências 
sem a luz do dia. Os índices de assaltos, furtos e ou-
tras formas de violência aumentam exponencialmente, 
a ponto de muitos trabalhadores sujeitarem-se ao risco 
de perder o emprego por preferirem sair mais tarde para 
o trabalho, evitando a penumbra da madrugada. Ao con-
tabilizarmos os estados da federação que hoje adotam 
a hora de verão, temos uma matemática desigual, ou 
seja, 12 (doze) contra 15 (quinze): a maior parte da 
população brasileira abomina o horário de verão.

Ressalta-se que nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste, devido à localização próxima à Linha 
do Equador, não se verifica, durante as estações da 
primavera e do verão, o mesmo fenômeno observado 
na porção sul do país, sendo, portanto, absolutamen-
te ineficaz a implementação da hora de verão nestas 
regiões; tanto que o Nordeste já não mais o adota.
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Nesse contexto, principalmente no Estado de 
Goiás (devido à sua localização próxima à Linha do 
Equador), não se verifica o mesmo fenômeno obser-
vado nas regiões mais ao norte ou ao sul do planeta, 
sendo, portanto, absolutamente ineficaz a implemen-
tação da hora de verão nesta região.

Vejamos então claramente a incongruência do atual 
horário de verão: na altura do paralelo 10 a 15, situam-se 
os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Bahia 
e Sergipe (todos estes beneficiários da exceção da hora 
de verão); entretanto, Distrito Federal e Goiás, inclusos 
neste mesmo paralelo, estão sujeitos à hora de verão.

Estudos técnicos internacionais quanto aos as-
pectos astronômicos e geográficos da adoção do ho-
rário de verão (prática inaugurada na Europa durante a 
I Guerra Mundial) atestam sua contraindicação, desde 
os idos de 1949, quando tal prática fora reprovada pelo 
Congresso Internacional de Cronometria, realizado em 
Genebra, em agosto daquele mesmo ano.

O início do verão (em 21 de dezembro no hemis-
fério sul), corresponde ao solstício de verão, ou seja, 
quando a duração do dia é máxima e a da noite é mí-
nima. Assim, os dias mais longos do ano se distribuem 
antes e depois do solstício do verão. É nesse período 
que vigora o esquema da hora de verão.

Nos círculos polares há o “sol da meia-noite” no 
solstício de verão. Ou seja, nas grandes latitudes a 
variação dos dias e das noites é acentuada entre os 
solstícios do verão e do inverno. Por outro lado, na 
linha do Equador a duração dos dias e das noites é 
praticamente a mesma ao longo do ano inteiro. Por 
essa razão, não havendo suficiente excesso de clari-
dade nas regiões sub-equatoriais, não há viabilidade 
astronômica para a adoção do esquema da hora 
de verão nessas áreas. Daí o porquê de não existir a 
hora de verão em nenhum país sub-equatorial, salvo o 
caso cientificamente inexplicável do Brasil.

Comparativamente, para fins elucidativos, temos 
que Goiás fica aproximadamente a 16º de latitude (sul) 
enquanto a maior parte da Europa fica entre 36 e 60º de 
latitude (norte), estendendo-se a Escandinávia além do 
círculo polar ártico. Assim, em Goiás o dia mais longo 
do ano é 22 de dezembro, que dura aproximadamente 
13h04: esse dia tem uma hora e quatro minutos extras 
de sol; sendo o período em que se tem no mínimo uma 
hora a mais de sol compreendido entre 30 de novem-
bro a 9 de janeiro (apenas 39 dias).

Diga-se de passagem, que no início da hora de verão, 
em 8 de outubro, o sol nasce às 6h48; enquanto na noite 
mais longa do ano (solstício de inverno), em 23 de junho, 
o sol nasce dez minutos antes, ou seja, às 6h38. No final 

da hora de verão, em 18 de fevereiro, a situação é ainda 
pior, dado que o sol só nasce às 7h08 – com a hora de 
verão o dia amanhece até meia hora mais tarde do que 
no auge do inverno; prova cabal da inviabilidade de hora 
de verão de tão longa duração em Goiás. Ademais, uma 
hora de verão de 39 dias seria de pouca vantagem prática.

Pode-se ainda argumentar, por outro lado, que 
mesmo sem o esquema da hora de verão, os dias de 
“verão” sempre serão mais longos do que os de inver-
no, ou seja, nesse período há menor necessidade de 
iluminação artificial e uma natural economia de luz elé-
trica. Em outras palavras, se não há diferença sensível 
entre o dia e a noite, a hora de verão não é praticável; 
e se há diferença, a hora de verão torna-se supérflua.

Em suma, apresento pois, aos meus nobres pares 
a presente proposta legislativa, com a convicção de 
que receberá os votos e apoio necessários para sua 
rápida aprovação, posto que medida da mais absoluta 
relevância sócio econômica. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Heuler Cruvinel.

PROJETO DE LEI Nº 4.549, DE 2012 
(Do Sr. Heuler Cruvinel)

Altera a redação do § 2º do art. 4º da 
Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996, para 
dispor sobre mensagens de advertência 
nos rótulos de bebidas alcoólicas. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1408/1999.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 4º da Lei nº 9.294, de 15 de 

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º Os rótulos das embalagens de bebi-

das alcoólicas conterão advertências legíveis 
e destacadas nos seguintes termos: 

I –”Não existem limites seguros para o 
consumo de álcool”;

II – “O consumo de álcool inibe os refle-
xos e reduz a capacidade para dirigir e operar 
máquinas”;

III – “O consumo de álcool pode causar 
dependência e diversos malefícios à saúde”.
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IV – “O consumo de álcool deve ser evi-
tado durante toda a gestação”.

Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Justificação

O aumento do consumo de bebidas alcoólicas 
entre os brasileiros é visível, tendo seu início em idade 
cada vez mais tenra. Visíveis também são as graves 
consequências, no trânsito, na saúde pública, nas re-
lações pessoais, dentro e fora das famílias, nos am-
bientes de trabalho, na previdência social. 

Segundo o II Levantamento Domiciliar sobre Uso 
de Drogas Psicotrópicas no Brasil1, promovido pela Se-
cretaria Nacional Antidrogas (Senad) e realizado com 
metodologia rigorosa em 108 cidades brasileiras com 
mais de 200 mil habitantes, os alcoolistas dependen-
tes seriam já mais de 12% da população entre 12 e 65 
anos de idade. Dados do Serviço Social da Indústria 
(SESI)2confirmam a projeção, indicando haver no Brasil 
cerca de 16 milhões de pessoas dependentes do ál-
cool, que é a terceira maior causa de absenteísmo no 
trabalho, comprometendo quase 5% do PIB nacional. 

Conforme dados apresentados pelo Escritório 
das Nações Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC)3, 
40% dos acidentes nas empresas estão ligados ao uso 
de drogas, dentre elas o álcool. O Centro de Informa-
ções sobre Saúde e Álcool (CISA) informa que o nú-
mero de acidentes fatais no trânsito tem aumentado 
exponencialmente ano após ano4, em vários países, 
especialmente nos feriados, tendo como principal cau-
sa a embriaguez por consumo de bebidas alcoólicas.

Esse panorama verdadeiramente alarmante provo-
cou, em 2011, a instalação nesta Câmara dos Deputados 
de Comissão Especial destinada especificamente a es-
tudar a questão e propor medidas de combate ao grave 
problema que assola todas as faixas etárias e repercute 
significativamente sobre a economia brasileira, deixando 
de ser apenas uma questão de saúde pública para se 
tornar uma questão macroeconômica incidente sobre 
nosso PIB: o relatório final da Comissão5, apresentado 
em 20/03/2012, deveria ser lido por todos. 

1  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_pa-
droes_consumo_alcool.pdf

2  http://www.cndss.fiocruz.br/pdf/home/relatorio.pdf
3  http://www.unodc.org/pdf/brazil/politicaspublicas_violen-
cia/ficha07_alcooldrug_imp.pdf
4 http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.
cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=13716
5  http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/
SAUDE/412001-RELATOR-APRESENTA-PARECER-NA-COMIS-
SAO-ESPECIAL-SOBRE-CONSUMO-ABUSIVO-DE-ALCOOL.html

Aconselhar contra o consumo excessivo de álcool 
atualmente já se tornou lugar comum. Estudos recen-
tes evidenciam que não existem limites seguros para 
o consumo de bebidas alcoólicas6. Exemplos dessa 
trágica conclusão são os dados divulgados pela OMS 
em fevereiro de 20117, os quais concluíram que o uso 
de bebidas alcoólicas mata mais do que AIDS, tuber-
culose ou violência, sendo responsável por quase 4% 
de todas as mortes no mundo. É esse fato que deve 
ser levado ao conhecimento da população brasileira, 
célere e urgentemente.

Transformado o presente projeto em lei, os rótu-
los das bebidas alcoólicas passarão a exibir, de forma 
legível e destacada, essas advertências que, embora 
não sejam suficientes, certamente contribuirão para 
o esforço que a nação deve empreender para limitar 
o consumo de álcool e suas consequências nefastas. 
Apresento-o, pois, aos meus nobres pares com a con-
vicção de que receberá os votos e apoio necessários 
para sua rápida aprovação. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Heuler Cruvinel.

PROJETO DE LEI Nº 4.550, DE 2012 
(Do Sr. Heuler Cruvinel)

Dispõe sobre a garantia contratual de 
veículo automotor. 

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Defesa do Consumidor e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A garantia contratual oferecida por fabri-

cante ou importador a veículo automotor deve alcançar 
todas as peças e componentes do veículo, bem como 
os custos vinculados à sua reposição.

Parágrafo único. A garantia prevista no caput 
deste artigo será assegurada pelo prazo mínimo cor-
respondente ao divulgado na informação publicitária 
veiculada pelo fornecedor no ato da comercialização 
do veículo ao consumidor. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias após sua publicação.

6  www.dprf.gov.br/PortalInternet/leiSeca.faces

7  http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/02/110211_
oms_alcool_rc.shtml
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Justificação

O mercado de veículos novos no Brasil tem crescido 
significativamente nos últimos anos e vem sendo suprido 
por fabricantes nacionais e importadores. A política de re-
dução de IPI para veículos novos, a facilidade do acesso 
ao crédito e a grande variedade de modelos ofertados no 
mercado, estimulam o consumidor a adquirir um veículo 
novo, comumente denominado “zero quilômetro”.

Levantamentos estatísticos do setor automobi-
lístico8 dão conta de que o último mês de agosto foi o 
melhor da história em vendas de automóveis “zero qui-
lômetro”, desde 1957, quando se iniciou a contagem. 
Só com a redução de IPI, as montadoras instaladas no 
país venderam 32% a mais do que no mesmo mês do 
ano passado, resultando em mais de 2,5 milhões de 
carros emplacados neste ano, o que representa uma 
alta de 5,5% em relação a 2011; ou seja, uma média de 
vendas de 17,6 mil unidades por dia em agosto, con-
tra 12,5 mil carros em maio (antes da redução do IPI).

Nesse mercado aquecido por elevada deman-
da, onde uma média de 65% das propostas de finan-
ciamento de carros “zero” são aceitas9 (em maio este 
número não ultrapassava 35%), temos visto muitos 
consumidores serem induzidos em erro na questão da 
garantia do veículo novo, em face de vários fabricantes 
e importadores oferecem prazos longos de garantia, 
que se estendem por três, cinco ou seis anos. 

De acordo com o artigo 26 II Código de Defesa 
do Consumidor atualmente em vigor, os fabricantes e 
importadores são obrigados a garantir os consumidores 
contra eventuais defeitos de fabricação por um período 
máximo de 90 dias. Naturalmente, o consumidor acre-
dita que a garantia do carro novo cobre todos os itens 
do veículo, mas não é exatamente o que acontece.

Na verdade, os fabricantes nacionais e importados 
impõem uma série de condições restritivas na cobertura 
da garantia, particularmente naquelas que se estendem 
por um período maior do que a lei determina; especial-
mente na vulgarmente conhecida garantia estendida 
(tecnicamente chamada de contratual), geralmente 
ofertada por um ano. Isto é, alguns itens como buchas 
de borracha, embreagens, baterias, coxins e outros têm 
garantia apenas durante o primeiro ano de uso; rádios, 
alto-falantes e outros têm garantia durante dois anos; 
outros itens, como amortecedores, estofados, catalisa-
dores, têm garantia de três anos. Por fim, apenas motor 
e câmbio realmente têm garantia por cinco ou seis anos, 
ressalvados os itens sujeitos a desgaste.

8  Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veícu-
los Automotores – Fenabrave, em http://zerohora.clicrbs.com.br/
rs/economia/noticia/2012/09/fenabrave-aponta-venda-recorde-de-
-veiculos-em-agosto-3874746.html
9  Dados Folha de São Paulo, em http://www.agora.uol.com.
br/grana/ult10105u1148619.shtml

O que a maioria dos consumidores desconhece 
é que esta garantia estendida, quase “eterna”, sem-
pre vem condicionada a uma lista de revisões de alto 
custo, muitas vezes de necessidade questionável para 
o veículo. Entranto, se o consumidor deixar de ralizar 
qualquer uma daquelas previstas no manual do proprie-
tário, perde todos os direitos quanto à garantia contra-
tual. Assim, muitos consumidores acabam por crêr que 
a garantia resolve tudo, mas somente na hora que um 
eventual defeito aparece é que a realidade se mostra 
diferente da propaganda: por vezes o fabricante ou im-
portador nega cobertura ao cliente sob alegação de mal 
uso do veículo, utilização de combustível adulterado, 
ou o que é pior, informam que aquele “barulhinho” ou 
o consumo exagerado são características do produto.

Nossa intenção, com a presente iniciativa, é evi-
tar que o consumidor seja iludido pela publicidade da 
garantia de fábrica e que a garantia oferecida pelo fa-
bricante ou importador atenda a legítima expectativa 
dos consumidores que optam por adquirir um veículo 
novo, qual seja a de que a garantia oferecida refira-se 
a todas as peças e componentes do veículo.

Além disso, determina-se um prazo mínimo cor-
respondente ao divulgado na informação publicitária 
veiculada pelo fornecedor no ato da comercialização 
do veículo ao consumidor, para fins de validade da 
garantia contratual, que é um prazo já praticado no 
mercado; e concede-se um prazo de cento e oitenta 
dias para que as montadoras e os importadores de 
veículos novos possam adaptar-se à nova lei.

Pela importância do tema para o consumidor 
brasileiro é que ora apresentamos esta proposição, 
esperando contar com o indispensável apoiamento de 
nossos ilustres Pares à sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Heuler Cruvinel.

PROJETO DE LEI Nº 4.551, DE 2012 
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera a redação do art. 2º da Lei nº 
8.174, de 30 de janeiro de 1991, que dis-
põe sobre princípios de Política Agrícola, 
estabelecendo atribuições ao Conselho Na-
cional de Política Agrícola – CNPA, tributa-
ção compensatória de produtos agrícolas, 
amparo ao pequeno produtor e regras de 
fixação e liberação dos estoques públicos.

Despacho: Devolva-se a Presente Pro-
posição, Tendo em Vista já se Encontrar em 
Tramitação na Casa Proposição de Idêntico 
Teor de Autoria do Mesmo Parlamentar (PL 
Nº 930/2007). Oficie-se e, Após, Publique-se.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 2º da Lei 8 174 passa a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 2° Os produtos agrícolas que rece-
berem vantagem, estímulos tributários ou sub-
sídios diretos ou indiretos no país de origem, 
desde que os preços de internação no merca-
do nacional caracterizem-se em concorrência 
desleal predatória ou danosa, terão tributação 
compensatória. calculada nos termos do inciso 
I, do § 2”, deste artigo,

§ 1° Em caso de suspeita ou denuncia 
de importações que estejam em suposta con-
corrência desleais ou acarretando danos à 
produção nacional, o Poder Executivo, através 
de organismo próprio, desencadeará processo 
investigatório, o qual levara em conta os se-
guintes elementos:

I – a importação em quantidades signi-
ficativas em relação à produção ou consumo 
interno. 

II – preço do produto importado, inter-
nado, a nível de atacado abaixo do preço do 
produto similar nacional.

III – constatação de cenário de excesso 
de produção interna em comparação com o 
consumo interno, ou de equilíbrio entre essas 
duas variáveis.

IV – outros fatores econômicos relevan-
tes.

§ 2° Enquanto persistir o processo de in-
vestigação referido no parágrafo precedente, 
cujo prazo de duração não deverá exceder a 4 
(quatro) meses, o produto objeto ,de suspeita 
ou denúncia de comércio desleal predatório ou 
danoso deverá, a critério do órgão investigador:

I – ter quota de importação fixada nos 
primeiros 60 (sessenta) dias a contar da data 
de protocolização da denúncia, em volume 
mensal igual às médias mensais dos volumes 
físicos importados nos últimos 10 (dez) anos.

II – ser objeto de tributação compensató-
ria provisória, a partir de 60 (sessenta) dias a 
contar de data de protocolização da denúncia, 
em valor equivalente à diferença entre o pre-
ço FOB de exportação para o Brasil e o preço 
FOB estimado, tomando-se como referência 
o preço recebido pelo produtor no país de ori-
gem, ou na ausência dessas informações, o 
equivalente à diferença entre o preço médio 
do mercado doméstico e o valor CIF do res-
pectivo produto internado. 

§ 3º Constatada a prática de comércio 
desleal, predatório ou danoso, o produto ob-
jeto da investigação sujeitar-se-á à aplicação 
de tributação compensatória, em montante 
calculado de forma idêntica àquela prescrita no 
inciso I, do parágrafo 2°, do artigo 20 desta lei.

§ 4° Para efeito de cálculo do tributo com-
pensatório, o Poder Executivo levantará todas 
as informações relativas aos preços, no país 
de origem e no mercado interno, e apoiará os 
trabalhos do organismo encarregado do pro-
cesso investigatório.

§ 5° Sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a comprovação da falsidade de infor-
mações por parte de empresas importadoras 
acarretará multa às mesmas em valor equi-
valente ao valor total do volume de produto 
objeto da respectiva operação de importação,

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Brasil carece de legislação e normatização 
apropriadas que possam auxiliar o setor agrícola num 
contexto de comércio onde a marca é a presença de 
subsídios e distorções de todo tipo, por parte de vários 
de nossos parceiros comerciais. Segundo ROBERTO 
RODRIGUES, da ACI, os produtos agrícolas são tran-
sacionados em um mercado mutilado por toda a sorte 
de artificioso de políticas protecionistas e de concor-
rência desleal.

A Lei nº 8.174, que rege o assunto, contempla a 
possibilidade de imposição de tributo compensatório 
desde que 05 preços de internação caracterizem-se 
em concorrência desleal ou predatória, Entretanto. os 
aspectos operacionais e os critérios que devem gover-
nar a decisão do governo brasileiro foram remetidos 
para a regulamentação. A qual é excessivamente con-
descendente com importações que caracterizem dano 
à agricultura nacional. O Decreto n” 174, de 10 de ju-
lho de 1991. que regulamenta a matéria estípula que, 
para efeito de investigação de denúncia de comércio 
desleal, o preço de internação do produto importado 
deve se situar abaixo do produto similar nacional con-
siderando um período prévio representativo de até 5 
anos. Convenhamos que esse é um prazo demasiado 
longo para que os setores nacionais prejudicados pos-
sam recorrer às instâncias nacionais ou de solução de 
controvérsia dos organismos multilaterais.

É imprescindível que alguns detalhes do proces-
so de consulta, como prazos, critérios para deflagrar 
o processo investigatório e parâmetros para balizar a 
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continuidade das importações, sejam especificados já 
na Lei que regula o assunto. Evitando afloramento de 
concessões indevidas normalmente presentes nos de-
cretos regulamentadores. Sem falar que tanto a Lei nº 8. 
174 como o Decreto nº 174 não prevêem a aplicações 
da tributação compensatória provisória enquanto não 
se concluírem as investigações dispositivo este permi-
tido pela normatização recente da OMC – Organização 
Mundial do Comercio daí a inclusão de parágrafo que, 
certamente, amenizará as perdas de nossos agriculto-
res no transcurso da fase de investigação.

Além do longo prazo referido no Decreto nº 174, 
as disposições da Rodada Uruguai, da OMC, ratifica-
das pelo Congresso Nacional, mormente através do 
artigo 13º do Capitulo sobre Agricultura. nos convida 
a uma atitude de “devida moderação”, em termos de 
pedidos de investigação de concorrência desleal. Ou 
seja, esta via está praticamente fechada pelos próxi-
mos 9 anos. razão pela qual o Brasil tem de dispor de 
seus próprios instrumentos. e não depender da OMC.

Se não bastassem os argumentos concernen-
tes à nossa legislação e ao reduzido espaço externo 
para questionamentos. é imperioso ressaltar que to-
dos os Acordos Internacionais de que se tem noticia 
contém dispositivos que resguardam a prerrogativa 
de aplicação de direitos compensatórios petos paí-
ses signatários. Assim, conquanto tenham remetido 
para as negociações da OMC as questões relativas à 
eliminação de subsídios nas exportações. os países-
-membros do,NAFTA decidiram incluir no Acordo al-
gumas regras sobre o tratamento dos subsidias no 
comércio. Entre eles destacamos o item C, do artigo 
705, que estabelece.

“c) cada país membro se. reserva o direito de apli-
car, direitos compensatórios a importações subsidiadas 
provenientes de qualquer pais. seja este integrante ou 
não do NAFTA”, o.u seja. é mantida a autonomia de 
imposição, de direito compensatório intra e inter·Blocos 
econômicos, a despeito de estar em vigência a Roda-
da Uruguai, da OMC.

Em face do raciocínio aqui delineado, e da rele-
vância e urgência da matéria, esperamos contar com 
o apoio dos Nobres Parlamentares no sentido de sua 
rápida tramitação e aprovação.

Sala das Sessões, de de 2012. – Deputado Fe-
deral Valdir Colatto, PMDB/SC.

PROJETO DE LEI Nº 4.556, DE 2012 
(Do Sr. Valdir Colatto)

Dispensa do pagamento de valores do 
Escritório Central de Arrecadação e Distri-
buição – ECAD para execução de músicas 

por qualquer processo, nas entidades que 
menciona.

Despacho: Apense-se ao PL-3968/1997.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. I- As sociedades e fundações, associações 

religiosas, culturais, instrutivas, científicas, artísticas, 
literárias, recreativas, esportivas que tenham por objeto 
promover lazer, assistência ou congraçamento de seus 
associados são dispensadas de qualquer modalidade 
de contribuição ao ECAD, desde que:

I – não remunerem os seus dirigentes e não dis-
tribuam vantagens diferenciadas a qualquer de seus 
membros, a qualquer título.

II – apliquem integralmente seus recursos na 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Existem agremiações, como as citadas no arti-
go 1º do projeto, de caráter tipicamente altruísta, não 
tendo por objetivo lucros, mas tão somente o bem es-
tar, o lazer ou o aprimoramento físico ou intelectual 
de seus membros.

Essas entidades usualmente promovem reuni-
ões, onde os associados e seus familiares gozam de 
momentos de alegria e descontração.

Evidentemente para fazer frente as suas des-
pesas (manutenção, pessoal, limpeza) essas agre-
miações cobram pelos bailes, exemplificativamente, 
que promovem e também para angariar recursos para 
cumprir seus objetivos.

É justo e razoável que tenham elas tratamento 
diferenciado em relação às iniciativas organizadas com 
objetivos de obter ganhos financeiros.

Para que sejam observados parâmetros que tipi-
fiquem a entidade como unidade de cunho essencial-
mente social e sem conotação econômico-financeira, 
e para que haja garantia mínima de que todos os as-
sociados participem em igualdade de condições, colo-
camos exigências a serem observadas pelas entidades 
que solicitam o beneficio.

São nossas justificativas ao Projeto.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 

Deputado Federal Valdir Colatto, PMDB/SC.

PROJETO DE LEI Nº 4.557, DE 2012 
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o caput do art. 12 da lei nº 9.492, 
de 10 de setembro de 1997 que “Define com-
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petência, regulamenta os serviços concer-
nentes ao protesto de títulos e outros docu-
mentos de dívida e dá outras providências”.

Despacho: Deferido REQ. 6279/12 So-
licitando a Retirada Deste.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 12 da Lei nº 9.942, de 10 

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 12. O protesto será registrado dentro 
de 30 (trinta) dias contados da data da noti-
ficação pelo cartório do devedor do título ou 
documento de divida.” (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A promulgação da Lei nº 9.492 em setembro de 
1997, consolidou uma situação extremamente prejudi-
cial ao setor comercial brasileiro, uma vez que foi man-
tido o prazo exíguo de três dias úteis para o protesto 
de título ou documento de dívida que tem início a partir 
da protocolização em cartório de protesto. Tal medida 
vem dificultando sobremaneira o relacionamento entre 
o comércio e a indústria, já que títulos não pagos no 
vencimento são imediatamente enviados pelos bancos 
cobradores para os cartórios de protesto que, por sua 
vez, efetuam o efetivo protesto dentro dos três dias 
úteis determinados pela Lei 9.492/97.

Ocorre que o setor do comércio lojista reclama 
que há uma evidente desigualdade no prazo que deter-
mina as obrigações de seus clientes e as obrigações 
dos empresários, na medida em que eles só podem 
registrar dívidas vencidas de seus clientes no SPC após 
30 dias de vencimento dos débitos, enquanto que seus 
fornecedores – as indústrias em geral – ordenam que 
seus títulos vencidos sejam imediatamente enviados 
a cartório para que sejam protestados no prazo legal. 
Assim, considerando a anual estabilidade da econo-
mia brasileira, mas também admitindo os altos índices 
de inadimplência que têm marcado o país nos últimos 
meses, julgamos ser mais justo e equânime estabele-
cer uma nova regra e um novo prazo para o protesto 
de títulos vencidos. 

Isto posto, cremos que a baixa inflação permite 
que o protesto ocorra em 30 dias após a efetiva notifi-
cação do devedor pelo cartório de protesto, propician-
do-lhe reais e justas condições para resgatar o titulo 
em atraso e efetuar o pagamento devido. Finalmente, 
acreditamos ainda que a dilatação de tal prazo irá 
conciliar definitivamente o atual desequilíbrio entre os 

procedimentos de cobrança realizados pelos comer-
ciantes junto aos seus clientes inadimplentes e aquele 
processo “instantâneo” de cobrança que sofrem por 
parte das indústrias e fornecedores, que tem causado 
uma insustentável corrente de inadimplência por todo 
o comércio brasileiro.

Assim, temos a certeza de que nossa proposi-
ção proporcionará regras mais adequadas ao atual 
momento econômico que atravessa o Brasil, além de 
permitir uma reordenação das condições, hoje desi-
guais, entre os lojistas e seus fornecedores no que se 
relaciona ao processo legal de cobrança e protesto de 
seus títulos vencidos.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Federal Valdir Colatto, PMDB/SC.

PROJETO DE LEI Nº 4.559, DE 2012 
(Do Sr. Valdir Colatto)

Concede isenção de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisi-
ção de camioneta, furgão, pick up e seme-
lhantes, realizada por prestador de serviço 
urbano de transporte de mudanças.

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica isenta de Imposto sobre Produtos In-

dustrializados a aquisição de camioneta, furgão, pick 
up e semelhantes, realizada por prestador de serviço 
urbano de transporte de mudanças.

Art. 2º A transferência a terceiro da propriedade 
ou do uso do veículo referido no artigo anterior, a qual-
quer título, antes de transcorrerem quatro anos de sua 
aquisição, somente poderá ser feita após o pagamento 
do montante do imposto que deixou de ser pago, com 
os acréscimos legais. 

§ 1º A não-observância do previsto neste artigo 
constitui infração de natureza tributária, e sujeita os in-
tervenientes, solidariamente, ao pagamento do impos-
to, nos termos do caput, acrescido de multa de 50%.

§ 2º Não haverá incidência de imposto se a trans-
ferência mencionada no caput deste artigo for feita a 
pessoa que preencha condições para gozo da isenção 
prevista nesta Lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subsequente ao de sua publicação.

Justificação

A prestação de serviços urbanos de transporte 
de mudanças constitui atividade que, na maioria das 
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vezes, vem sendo exercida por pessoas de poucos re-
cursos financeiros. Essa atividade, embora modesta, 
tem razoável importância perante a comunidade local.

O exercício dessa atividade exige a aquisição de 
veiculo apropriado, como camioneta, furgão, pick up 
ou assemelhado.

A semelhança dos taxistas, que foram contempla-
dos pelo legislador com a isenção do IPI na aquisição 
de seu instrumento de trabalho, entendo de toda con-
veniência que também se permita aos transportadores 
de mudanças o mesmo benefício fiscal concedido aos 
transportadores de pessoas.

A isenção tributária, conforme prevista no pre-
sente projeto de lei, seria grande incentivo para que 
essa modalidade de transporte deixasse de operar 
na clandestinidade, ou semi-clandestinidade, como 
frequentemente ocorre hoje.

Para evitar a ocorrência de fraudes, o projeto tem 
o cuidado de estabelecer requisitos para a transferên-
cia da propriedade ou do uso dos veículos referidos.

Além disso, para que não se alegue eventual di-
minuição de receita orçamentária, a proposição prevê 
que a isenção do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados somente entrará em vigência a partir de 1° de 
janeiro do ano subsequente à publicação da lei.

Pelo exposto, tendo em vista o grande alcance 
social e a justiça da medida proposta, não tenho dúvi-
da de que poderei contar com o apoio da maioria dos 
membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Federal Valdir Colatto, PMDB/SC.

PROJETO DE LEI Nº 4.564, DE 2012 
(Do Sr. Professor Victório Galli)

Dispõe sobre restrições à comercia-
lização e ao uso de canetas emissoras de 
raios laser.

Despacho: Apense-se ao PL-4506/1998.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedada a comercialização e o uso de 

canetas emissoras de raios laser em desacordo com 
o disposto nesta lei.

Art. 2º A comercialização e a utilização de canetas 
emissoras de raio laser na cor verde ficam proibidas 
em todo o território nacional.

Art. 3º É permitida a comercialização e a utilização 
de canetas emissoras de raio laser na cor vermelha, 

desde que a potência do equipamento seja inferior a 
1 (um) miliwatt.

Art. 4º As proibições e restrições estabelecidas 
nos artigos 2º e 3º desta lei não se aplicam aos equi-
pamentos destinados a fins industriais ou militares.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta lei su-
jeita o infrator a pena de reclusão de dois a cinco anos.

Parágrafo único. Se do fato decorrer morte ou 
lesão corporal ou acidente a pena será de reclusão 
de quatro a doze anos.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nos sete meses de 2012, segundo reportagem 
do Correio Brazilienze, de 9 de agosto de 2012 (Ca-
derno Cidades, p. 28), houve o registro, no Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
– Cenipa, de 1.030 relatos de uso de laser contra pi-
lotos de helicópteros ou de aviões, em diversos aero-
portos do Brasil. 

Essa prática, feita a título de brincadeira, ge-
ralmente durante as manobras de aproximação para 
pouso, se constitui em um perigo imensurável para a 
segurança dessas aeronaves, expondo-as ao risco de 
acidentes graves, uma vez que o piloto atingido pelo 
feixe de raios laser fica momentaneamente cego, per-
dendo a possiblidade de controle dos procedimentos 
de aterrissagem, porque não consegue enxergar os 
instrumentos de auxílio à navegação.

Estudos da FAA – Federal Aviation Administration 
– e de outras entidades governamentais americanas 
indicaram que a exposição de tripulantes à iluminação 
laser pode causar efeitos perigosos (distração, ofus-
camento, cegueira momentânea e, em circunstâncias 
extremas, deficiência visual permanente) que podem 
comprometer a habilidade dos pilotos em executar 
procedimentos. Além disso, o desvio de atenção dos 
pilotos por terem sido atingidos por uma emissão de 
laser é uma condição que afeta diretamente a seguran-
ça operacional da atividade aérea. Em razão do risco 
para a aviação, o Senado americano criminalizou esse 
tipo de conduta, já havendo registros de condenações 
decorrentes do uso de laser contra pilotos.

No Brasil, em que pesem os constantes alertas 
sobre o perigo dessa brincadeira de mau gosto , o que 
se tem verificado é o aumento, ano a ano, dos registros 
desse tipo de ocorrência. 

Assim, com o objetivo de proteger as pessoas 
que utilizam aeronaves, e que não podem ser expos-
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tas a riscos em razão de atitudes irresponsáveis, estou 
propondo o presente projeto de lei que disciplina a co-
mercialização e o uso de canetas emissoras, tipificando 
como crime o descumprimento das normas propostas. 

Dois pontos devem ser destacados. O primeiro é 
que as restrições não se aplicam a equipamentos des-
tinados a indústrias ou para o uso militar. O segundo 
é que a pena fixada na proposição é a mesma que o 
Código Penal estabelece, em seu art. 261, para o cri-
me de exposição de aeronave a perigo.

Certo de que os ilustres Pares concordarão com 
a importância deste projeto de lei para a proteção e 
defesa das pessoas que operam ou utilizam aerona-
ves, espero contar com o apoio necessário para sua 
transformação em diploma legal

Sala das Sessões, de de 2012. – Deputado Pro-
fessor Victorio Galli.

PROJETO DE LEI Nº 4.567, DE 2012 
(Do Sr. Major Fábio)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de segurança, com 
circuito interno de televisão, em prédios 
públicos.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a instalação de câmeras de 

segurança, com circuito interno de televisão, em todos 
os prédios públicos federais.

Parágrafo único. Para fins da aplicação desta 
Lei, considera-se prédio público o imóvel no qual há 
a instalação ou a operação de serviços administrati-
vos ou outros serviços destinados ao atendimento da 
população.

Art. 2º O não atendimento do disposto nesta Lei 
implicará a interdição do prédio público, até a conclu-
são da instalação das câmeras de segurança, com 
circuito interno de televisão.

Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a sua publicação.

Justificação

Recentemente, não só no Brasil, mas também 
em diversos outros países, tem havido uma série de 
crimes praticados em locais cujo acesso é liberado ao 
público em geral, como por exemplo, escolas públicas, 
museus, bibliotecas. Especificamente no Brasil, ações 
desse tipo têm ocorrido em hospitais, que são invadi-
dos por bandidos para resgatar companheiros ou para 
matar membros de quadrilhas rivais.

Em estabelecimentos financeiros, a legislação 
já prevê a instalação de equipamentos de segurança 
que dificultem a ação criminosa, como, por exemplo, 
câmeras de segurança, ligadas em um circuito inter-
no de televisão, que permitem a monitoração, tanto do 
lado interno, como do lado externo do prédio onde se 
localiza o estabelecimento financeiro. A ideia da pro-
posição que ora apresentamos é a de estender essa 
proteção (câmeras de segurança em circuito interno 
de televisão) para todos os prédios públicos.

Destaque-se que, para evitar dúvidas quanto ao 
universo de aplicação da norma legal, tomou-se o cui-
dado de definir o conteúdo da expressão “prédio pú-
blico” e, além disso, concedeu-se um prazo adequado 
– de seis meses (cento e oitenta dias) – para que as 
medidas preconizadas na proposição sejam adotadas. 
Por fim, para dar efetividade à norma legal, previu-se 
também a interdição do prédio público, caso não sejam 
cumpridas, no prazo previsto, as suas determinações.

Certo de que os ilustres Pares reconhecerão os 
efeitos benéficos das medidas previstas neste projeto 
de lei para a população que utiliza prédios públicos, 
espera-se contar com o apoio necessário para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 4.571, DE 2012 
(Do Sr. Jerônimo Goergen)

Acrescenta o art. 156-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, para dispor sobre 
normas gerais para a implantação e o fun-
cionamento de redes de telecomunicações 
destinadas a dar suporte à prestação de 
serviços de interesse coletivo.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4107/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 156-A à Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor sobre nor-
mas gerais para a implantação e o funcionamento de 
redes de telecomunicações destinadas a dar suporte 
à prestação de serviços de interesse coletivo.

Art. 2º A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 156-A:

“Art. 156-A. A Agência estabelecerá nor-
mas relativas à implantação e funcionamento 
de redes de telecomunicações, referentes às 
intervenções de natureza ambiental e urba-
nística e de proteção ao patrimônio histórico 
e cultural, obedecidas as seguintes regras:

I – preferência por soluções que permitam 
o compartilhamento de infraestrutura;

II – fixação de parâmetros e divulgação 
de boas práticas referentes ao cumprimento 
de limites de exposição humana a campos 
eletromagnéticos fixados na legislação, em 
especial aqueles dispostos na Lei nº 11.934, 
de 5 de maio de 2009;

III – estabelecimento de distância mínima 
que estações transmissoras de radiocomuni-
cação guardarão entre si;

IV – elaboração de plano de referência, 
com o intuito de orientar Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios na expedição de licenças 
e na vistoria de edificações.

Parágrafo único: O cumprimento das nor-
mas previstas neste artigo pelas concessioná-
rias, permissionárias e autorizatárias de servi-
ços de telecomunicações não as isentam do 
atendimento às normas estaduais, do Distrito 
Federal e dos Municípios referentes ao tema. 

Art.3º Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Justificação

Nos últimos anos – e em especial a partir da se-
gunda metade da década de 90 – vem ocorrendo um 
crescimento sem igual na infraestrutura de telecomu-
nicações no País. Esta expansão ocorreu em todas as 
tecnologias de telecomunicações, mas sem dúvida foi 
na telefonia móvel que ela mais se fez notar. Para se 
ter uma ideia do crescimento dessa tecnologia ocorrido 
nos últimos anos no Brasil, dados da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel) mostram que, entre 
janeiro de 2004 e julho de 2012, o número de linhas 

móveis habilitadas saltou de 43,5 milhões para 256,4 
milhões em julho deste ano. 

Este aumento no número de celulares gerou, por 
consequência, a necessidade de instalação de diversas 
estações rádio base – os equipamentos de radiocomu-
nicação necessários à operação das estações móveis 
– nos diversos municípios brasileiros. Com isso, hoje, 
também segundo dados da Anatel, existem hoje mais 
de 56,5 mil estações rádio base instaladas no território 
brasileiro. Devido à escassez de regras que possam 
dar um planejamento único para a instalação dessa 
infraestrutura de telecomunicações, há hoje uma de-
sorganização profunda, gerada por uma infinidade de 
regras locais, notadamente municipais, que carecem 
de um norte único definido em uma lei superior.

Existe inequívoca responsabilidade do Governo 
Federal na regulamentação deste tema, já que o inciso 
IV do art. 22 da Constituição Federal estabelece que 
compete privativamente à União legislar sobre “águas, 
energia, informática, telecomunicações e radiodifusão”. 
Exatamente por isso, propomos este Projeto de Lei, por 
meio do qual concedemos à Anatel o poder de estabe-
lecer normas relativas à implantação e funcionamento 
de redes de telecomunicações nos municípios, com 
especial atenção às questões de natureza ambiental, 
urbanística, histórica e cultural. 

É, pois, com a certeza da legalidade, da conveni-
ência e da oportunidade da presente proposição que 
conclamo o apoio dos nobres pares na sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputado Jerônimo Goergen.

PROJETO DE LEI Nº 4.574, DE 2012 
(Da Sra. Cida Borghetti)

Modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, a fim de permitir a veiculação 
de pesquisas eleitorais somente até quinze 
dias antes das eleições.

Despacho: À Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. É introduzido parágrafo quinto no art. 33 

da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com a 
seguinte redação:

“Art.33 ...................................................

“§ 5º As pesquisas de intenção de votos só pode-
rão ser divulgadas até quinze dias antes das eleições.

Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

No primeiro turno das eleições 2012, no último dia 
7 de outubro, foram constatadas divergências graves em 
pesquisas eleitorais realizadas por institutos renomados 
e divulgados pelos meios de comunicação de massa.

Como estas pesquisas podem influenciar a de-
cisão de eleitores, é necessário que os critérios para 
sua divulgação obedeçam extremo rigor, não podendo 
incorrer em erros maiores do que a margem estipulada, 
prejudicando candidatos que estão em acordo com as 
leis eleitorais, cumprindo com suas obrigações.

A divulgação de uma pesquisa às vésperas do plei-
to não permite aos partidos políticos a verificação dos 
dados, métodos adotados e prováveis erros que possam 
causar efeitos danosos ao processo eleitoral brasileiro. 

Fatos ocorridos em diversas localidades, como 
Maringá, onde o IBOPE apresentou pesquisa favorável 
ao candidato do PT com 41% e do PP com 34% e o 
resultado foi justamente o oposto com a vitória do PP 
com 42% e PT com 35%, Foz do Iguaçu, Ponta Gros-
sa onde a pesquisa do IBOPE beneficiou o candidato 
do PT, tirando da disputa o candidato do PDT e pre-
judicando o do PPS e Manaus, que de forma gritante 
prejudicou o candidato do PSDB, são exemplos de 
divergências além da normalidade com o resultado do 

pleito, inadmissíveis na transparência que o sistema 
vem aperfeiçoando a cada nova eleição. 

Não é adequado que a legislação permita a desin-
formação do eleitor permitindo a divulgação de dados 
num veículo que atinge mais de 40% de audiência e 
pode mudar os rumos de uma eleição, impactando no 
resultado, colocando em risco a democracia. 

Não cabe em nosso processo eleitoral a veicula-
ção de dados apresentados ao eleitor como verdade 
incontestável, que posteriormente divirjam acentuada-
mente do resultado das urnas. O eleitor deve confiar 
neste processo como um todo, inclusive nos institutos 
de pesquisa e na imprensa.

A proposta apresentada não pretende impedir as 
pesquisas feitas pelos institutos, mas coibir divulgações 
de dados através dos meios de comunicação de mas-
sa, sem que haja tempo hábil para a verificação destes 
dados, métodos e possíveis erros, atendendo rigorosa-
mente as normas determinadas pelo código eleitoral.

Nosso sistema eleitoral, controlado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral e Tribunais Regionais é reconhecido mun-
dialmente pela eficiência e transparência e não há espaço 
para eventuais irregularidades que possam ferir sua lisura. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2012. – 
Deputada Cida Borghetti
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PROJETO DE LEI Nº 4.580, DE 2012 
(Da Sra. Rose de Freitas)

Altera o inciso V, do art. 44, da Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995.

Despacho: Apense-se ao PL-3352/2012.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O inciso V, do artigo 44, da Lei nº 9.096, 

de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos 
políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, 
da Constituição Federal, incluído pela Lei 12.034, de 
29 de setembro de 2009, passa a vigorar com a se-
guinte alteração: 

“Art. 44.  ................................................
 ..............................................................
V – na criação e manutenção de progra-

mas de promoção e difusão da participação 
política das mulheres, conforme percentual 
que será fixado pelo órgão nacional de direção 
partidária, observado o mínimo de 2,5% (dois 
inteiros e cinco décimos por cento) do total, e 
o mínimo de 2,5% (dois inteiros e cinco déci-
mos por cento), no financiamento de campa-
nha partidária de candidatas. (NR)

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

Justificação

A salutar estatura democrática deve açambar-
car a participação e os interesses inerentes de toda 
comunidade que compõe os grupos de interesse e 
de formação de opinião do país. O deglade eleitoral 
é mais rico ao abrir oportunidade de apresentação 
de diversas bandeiras, de modo a permitir de forma 
mais segura e contundente a escolha pelo eleitorado 
do candidato que julgue mais capacitado a defender 
seus interesses e representá-lo.

Esse é o espírito e cerne da democracia repre-
sentativa. Nesse particular, é sobremaneira relevante 
ações que visem implementar a participação da mulher 
no bojo da participação política. 

Conforme recente notícia veiculada pela EBC 
(publicada aos dias 03 de outubro de 2012, no sítio 
<www.agenciabrasil.com.br>), denuncia-se o proble-
ma da falta de incentivo dos partidos como uma das 
causas da baixa participação da mulher na política. 
Ora, a escassez de recursos nas campanhas eleitorais 
imprime, obviamente, baixas chances de sucesso no 
próprio pleito eleitoral, não sendo possível à mulher, 
que já sofre estigmas sociais em um ambiente extrusivo, 
como o político (fortemente marcado pela preponde-

rância masculina), preparar materiais e propalar seus 
ideais e bandeiras de forma eficiente.

Com efeito, ponto fulcral a ser considerado quanto 
à inserção da mulher na política é o financiamento de 
campanha. Nesse particular, emblemática é a opinião 
de Angela Fontes, Superintendente de Direitos da Mu-
lher do Rio de Janeiro, segundo a qual, na reportagem 
supracitada informa: 

“Pelo fato de os homens estarem há mui-
tos anos à frente dessa questão partidária, 
eles são colocados como puxadores de votos. 
E as campanhas deles são priorizadas e não 
as das mulheres. “Nós, mulheres, não temos 
recursos para campanha”, disse. Segundo ela, 
a minirreforma política promovida no país defi-
niu que 5% do Fundo Partidário deveriam ser 
aplicados na capacitação política de mulhe-
res, “o que nem sempre tem ocorrido. É algo 
que a gente precisa estar mais preocupada, 
cobrando mais à frente”.

Existe, portanto, uma disparidade a ser consi-
derada durante os pleitos eleitorais, qual seja, entre 
campanhas de candidatas mulheres e de candidatos 
homens. A tese da Superintendente perpassa, inclu-
sive, a maior participação feminina nos partidos polí-
ticos, tal como se há por verificado nos movimentos 
sociais, de modo a promover retorno à vivência pug-
nada pelas mulheres. 

No entanto, o que mais chama a atenção é que 
mesmo os atuais 5% (cinco por cento) do fundo par-
tidário aplicados na criação e manutenção de progra-
mas de promoção e difusão da participação política 
das mulheres, nem sempre tem ocorrido, o que sustém 
a necessidade de convergência de ideias, de modo a 
dirimir esse impasse. 

Conforme dados do Observatório Brasil da Igual-
dade de Gênero (<http://www.observatoriodegenero.
gov.br>), mesmo nos avanços da reforma política bra-
sileira em direção à questão da mulher, representantes 
do movimento feminista brasileiro assinalam que não 
foram consideradas a totalidade das demandas dos 
movimentos sociais sobre alguns dos problemas no 
sistema de votação, tais como a sub-representação das 
mulheres, o desvirtuamento da representação propor-
cional da população do sexo feminino, a exclusão dos 
espaços de poder provocada pelo racismo e, por fim, 
a forma de financiamento de campanhas.

É justamente esse último ponto (com mais reforço) 
que se pugna por defender pelo presente projeto de lei, 
uma vez aperfeiçoada a legislação eleitoral de modo a 
açambarcar meio mais eficiente de financiamento da 
participação da mulher, colige-se para a densificação 
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da própria previsão constitucional de igualdade entre 
homens e mulheres. Princípio insculpido no inciso I, 
do art. 5º, da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;

Dessa forma, máxime é o presente projeto à 
efetivação da garantia fundamental de que homens e 
mulheres sejam, inclusive, no âmbito da participação 
eleitoral, iguais em direitos e obrigações. Garantindo-
-se a interpretação do termo “iguais” não só em seu 
aspecto formal, como também material, ou seja, tra-
tando-se os desiguais de forma desigual, na medida 
de sua desigualdade, aquilatando homens e mulheres 
quanto à possibilidade de sucesso no bojo eleitoral.

Em nosso entendimento, é preciso garantir maior 
participação da mulher no pleito eleitoral. Em vista da 
oportunidade da iniciativa, espero, portanto, contar com 
o apoio de meus Pares para sua discussão e aprovação.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2012. – 
Deputada Rose De Freitas, PMDB/ES.

PROJETO DE LEI Nº 4.582, DE 2012 
(Do Sr. Marcelo Matos)

Acrescenta o § 7º ao art. 6º da Lei nº 
10.820, de 17 de dezembro de 2003, que 
“Dispõe sobre a autorização para descon-
to de prestações em folha de pagamento, e 
dá outras providências”, com a finalidade 
de vedar a contratação não presencial nas 
operações de crédito consignado com titu-
lares de benefícios de aposentadoria e pen-
são do Regime Geral de Previdência Social.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1645/2011. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei 10.820, de 17 de dezem-

bro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo 7º:

“Art. 6º  ..................................................
§ 7º As operações de empréstimo, finan-

ciamento e arrendamento mercantil previstas 
no caput deste artigo somente poderão ser 
contratadas na presença do titular do benefício 
ou por meio da apresentação de instrumen-
to de procuração, com poderes específicos 

e com firma reconhecida em tabelionato, por 
autenticidade, sendo vedada a contratação 
por telefone, por intermédio da rede mundial 
de computadores ou de qualquer outro meio 
não presencial. (NR) 

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

Justificação

Não sobressaem dúvidas sobre o papel relevan-
te que os empréstimos consignados vêm desempe-
nhando na ampliação do crédito. Ao reduzir os riscos 
de inadimplência e propiciar crédito menos oneroso, 
o consignado tem produzido efeitos significativos na 
universalização do acesso ao crédito e na expansão 
do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento 
econômico do País. 

Logicamente, na qualidade de instrumento recente 
para uma sociedade historicamente pouco familiariza-
da com a oferta de crédito, o empréstimo consignado, 
apesar de teoricamente benéfico para a coletividade, 
ofereceu espaço para abusos que restaram por revelar 
algumas de suas deficiências. 

Nesse contexto, a Câmara dos Deputados tem 
exercido papel decisivo – seja como foro de discussão, 
seja como instância legislativa – no aperfeiçoamento 
do crédito consignado. No bojo desse empenho desta 
Casa em assegurar que tal instituto cumpra seus obje-
tivos, sem colocar em risco o patrimônio e a segurança 
de nossos cidadãos, pretendo contribuir mediante a 
apresentação do vertente projeto de lei. 

A presente proposta pretende modificar a Lei nº 
10.820, de 2003, para vedar a contratação não pre-
sencial de operações de crédito consignado para apo-
sentados e pensionistas do INSS.

Acreditamos que a referida restrição reduzirá as 
lamentáveis e numerosas fraudes cometidas por pes-
soas que se apoderam dos dados dos aposentados ou 
pensionistas, com o propósito de obterem empréstimos 
junto a instituições financeiras conveniadas com o INSS.

Contamos com o auxílio dos ilustres Pares para 
seu aprimoramento e breve aprovação.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2012. – 
Deputado Marcelo Matos.

PROJETO DE LEI Nº 4.588, DE 2012 
(Do Sr. Professor Victório Galli)

Altera a legislação do DPVAT.
Despacho: Apense-se à(ao) PL-

7488/2010.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 

novembro de 1966 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art.20.  .................................................
 ..............................................................
l) danos pessoais causados por embar-

cações, ou por sua carga, a pessoas trans-
portadas ou não;”

 ..............................................................
n) danos pessoais a terceiros causados 

por veículos automotores de vias terrestres.”
§ 1º Não se aplica à União a obrigato-

riedade estatuída na alínea “h” deste artigo.
§ 2º O seguro de que trata a alínea “n” 

poderá ser oferecido no mercado por qual-
quer seguradora, devendo o Poder Executivo 
fomentar a concorrência neste serviço e re-
gulamentar: 

I – O valor mínimo da indenização;
II – O valor máximo do prêmio. 
§ 3º Será considerada satisfeita a obri-

gação definida na alinea “n” se o proprietário 
adquirir seguro de danos pessoais a terceiros 
causados por veículos automotores com co-
bertura igual ou superior ao definido no inciso 
I do § 2º deste artigo. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Justificação

Não há qualquer motivação de se ter um seguro 
obrigatório para acidentes de automóvel quando se 
tratar do próprio motorista. Isto porque cada um está 
em perfeitas condições de escolher se deseja se se-
gurar ou não. Tal como os vários outros seguros, como 
saúde, vida, casa, viagem, etc.. , a escolha de ter ou 
não um seguro para si deveria caber tão somente ao 
próprio motorista que, afinal, deve avaliar se cabe pagar 
o prêmio solicitado em troca de eventual recebimento 
futuro de uma indenização por sinistro. Na forma como 
é hoje, o DPVAT é considerado como mais um ônus 
desnecessário do que uma garantia ao motorista em 
caso de sinistro. Pior, há vários casos de sinistro que 
o segurado simplesmente não reclama o valor da in-
denização.

Na realidade, já há um mercado de seguros de 
automóveis que incluem este tipo de sinistro. Ou seja, 
o mecanismo de mercado parece funcionar satisfato-
riamente nos seguros pessoais de automóvel, sendo 
dispensável a intervenção estatal pela obrigatoriedade. 

De outro lado, é razoável postular que os mo-
toristas em geral atribuem um valor excessivamente 
baixo ao eventual ressarcimento de danos a terceiros. 
Do ponto de vista econômico, isto implica que eles po-
dem não internalizar plenamente as consequências de 
seus atos sobre outras partes. Contando com o muitas 
vezes difícil encaminhamento de questões à Justiça, 
motoristas menos responsáveis podem esperar que 
simplesmente nada vão pagar ao terceiro prejudicado 
no acidente. Assim, pode fazer sentido sim um seguro 
obrigatório para danos a terceiros. 

Note-se que há também no mercado, seguros 
que cobrem danos a terceiros. A questão é em que 
medida a cobertura é suficiente?

Entendemos ser importante regulamentar um 
valor mínimo para o valor da indenização a terceiros e 
um valor máximo de prêmio. No caso de o proprietário 
adquirir seguros com cobertura de danos a terceiros 
que seja pelo menos igual à cobertura do seguro obri-
gatório, a obrigação deveria se considerar satisfeita. 
Ou seja, se o mercado já der a solução considerada 
satisfatória pelo parâmetro do DPVAT mínimo, não há 
que se pensar em intervenção obrigatória. Evita-se 
que se obrigue o proprietário a adquirir um seguro 
obrigatório para danos a terceiros quando este já foi 
adquirido no mercado com coberturas ainda por cima 
superiores. Isto confere ainda maior flexibilidade ao 
proprietário do automóvel no cumprimento da obriga-
ção: o Estado define apenas o mínimo que tem que 
estar segurado, sendo que seguros com cobertura 
acima deste valor implica a devida satisfação do co-
mando legal.

É razoável postular que o mercado passe a ofertar 
produtos mais vantajosos do que os hoje existentes, 
com ganhos ao bem-estar dos segurados.

Por fim, caberia rever o monopólio da Segura-
dora Líder dos Consórcios DPVAT que, na verdade, é 
um consórcio de várias seguradoras. Na prática, este 
constitui um cartel das seguradoras para o DPVAT 
organizado pelo próprio setor público, o que não faz 
nenhum sentido.

Enfim, esta proposição ressalta a ampliação do 
exercício da livre escolha do seguro pelo proprietá-
rio do automóvel, o que contribui para elevar a renda 
disponível dos proprietários de automóvel, indicando 
seu evidente objetivo social. Finalmente, o seguro obri-
gatório será mais um direito de terceiros que tenham 
tido danos no trânsito do que um lucro fácil do setor 
segurador.

Contamos com o apoio dos senhores deputados 
para a imediata aprovação desta proposição. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2012. – 
Deputado Victorio Galli.
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PROJETO DE LEI Nº 4.590, DE 2012 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Dispõe sobre a permanência de crian-
ças e adolescentes após as vinte e duas 
horas, nos locais que especifica.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei dispõe sobre a permanência de crianças 

e adolescentes em bares, restaurantes, lanchonetes 
ou qualquer local público, após as vinte e duas horas, 
desacompanhados dos genitores ou responsáveis.

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente – passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte art. 16-A.:

“Art. 16-A. O juiz da Vara da Infância e da 
Juventude, justificadamente, poderá restringir 
a permanência de crianças e adolescentes em 
lanchonetes, bares, restaurantes, ou qualquer 
local público, após as vinte e duas horas, desa-
companhados dos genitores ou responsáveis.”

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

O direito à liberdade é fundamental para todas as 
pessoas, mormente para as crianças e adolescentes.

Nossa Constituição Federal, em seu artigo 227, 
caput, determina que a criança e o adolescente tem 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Todavia, o direito à liberdade não pode ser con-
fundido com direito ao perdimento da infância e da 
adolescência. 

Crianças e adolescentes têm sido empregados 
para o cometimento dos mais variados tipos de delitos 
a mando de pessoas maiores de idade. 

A inimputabilidade penal para os menores de de-
zoito anos tem permitido a essas pessoas inescrupu-
losas empregarem crianças e adolescentes em pros-
tituição, entregadores de drogas, furtos, roubos, etc.

Não é possível que menores de idade possam 
permanecer nas ruas e outros locais públicos após 
determinado horário sem que a sua segurança e res-
peito à sua dignidade sejam infringidos.

Crianças e adolescentes nas ruas após as vin-
te e duas horas, desacompanhados dos pais ou res-
ponsáveis, é algo que atenta contra a proteção que a 
Constituição Federal lhes garante. 

Essa medida foi adotada por juízes em várias 
cidades brasileiras como forma de reduzir a violência 
entre jovens. 

De acordo com levantamento feito pela Folha de 
São Paulo, em junho, ao menos 60 Municípios, de 17 
Estados, têm adotado medidas semelhantes. Juízes, 
delegados e Conselhos Tutelares afirmaram à época 
que a restrição ajudou a reduzir a violência nessas 
cidades. 

Não se há de falar em ferir direitos dos jovens, 
quando um bem maior deve ser preservado: a sua dig-
nidade, a sua segurança e o seu bem-estar.

Esses direitos são bem maiores do que a restri-
ção de circular, perigosamente, após as vinte e duas 
horas, em locais que lhes são desaconselháveis. 

Somente através de lei, que restrinja a perma-
nência nas ruas, poderemos garantir-lhes eficazmente 
os direitos a um desenvolvimento saudável.

Exemplificando o ocorrido em Fernandópolis, 
interior do Estado de São Paulo, onde foi identificado 
como “toque de acolher”, os atos infracionais de jovens 
despencaram, houve mudança geral de comportamento. 

“Os pais estão mais presentes e os jovens tam-
bém passaram a voltar para casa mais cedo.”, segun-
do o Juiz Dr. Evandro Pelarin, da Vara da Infância e 
Juventude de Fernandópolis-SP. 

Deste modo a medida é de toda valiosa e mere-
ce ser implantada para que as cifras da delinquência 
juvenil e da vitimização de crianças e adolescentes 
sejam assaz diminuídas. 

Pelas razões acima, conto com o apoio dos ilus-
tres pares a esta proposta.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2012. – 
Deputado Roberto de Lucena, PV/SP.

PROJETO DE LEI Nº 4.594, DE 2012 
(Do Sr. Eliene Lima)

Altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, e a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, para aumentar a capacidade instalada 
dos aproveitamentos de potenciais hidráu-
licos para geração de energia elétrica que 
ficam dispensados de obter autorização, 
devendo apenas ser comunicados ao Po-
der Concedente, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL-3711/2012.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º O aproveitamento de potenciais 
hidráulicos, iguais ou inferiores a 3.000 kW, 
e a implantação de usinas termelétricas de 
potência igual ou inferior a 5.000 kW, estão 
dispensadas de concessão, permissão ou au-
torização, devendo apenas ser comunicados 
ao Poder Concedente. (NR)”

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezem-
bro de 1996, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.  ................................................
I – o aproveitamento de potencial hidráu-

lico de potência superior a 3.000 kW e igual 
ou inferior a 50.000 kW, destinado à produção 
independente ou autoprodução, mantidas as 
características de pequena central hidrelétrica;

 ..............................................................
VI – o aproveitamento de potencial hi-

dráulico de potência superior a 3.000 kW e 
igual ou inferior a 50.000 kW, destinado à pro-
dução independente ou autoprodução, inde-
pendentemente de ter ou não características 
de pequena central hidrelétrica.

§ 1o Para o aproveitamento referido no 
inciso I do caput deste artigo, para os em-
preendimentos hidroelétricos com potência 
igual ou inferior a 3.000 kW e para aqueles 
com base em fontes solar, eólica, biomassa e 
co-geração qualificada, conforme regulamen-
tação da ANEEL, cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja 
menor ou igual a 30.000 kW, a ANEEL estipu-
lará percentual de redução não inferior a 50% 
a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas 
elétricos de transmissão e de distribuição, in-
cidindo na produção e no consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos.

 ..............................................................
§ 6º Quando dos acréscimos de capaci-

dade de geração de que trata o inciso V deste 
artigo, a potência final da central hidrelétrica 
resultar superior a 50.000 kW, o autorizado não 
fará mais jus ao enquadramento de pequena 
central hidrelétrica.

 ....................................................  (NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Atualmente, estão dispensados de obter autori-
zação junto ao Poder Concedente, bastando a comu-

nicação da sua implantação, os aproveitamentos de 
potenciais hidráulicos com potência instalada igual ou 
inferior a 1.000 kW. Esses aproveitamentos são co-
nhecidos no setor elétrico como Centrais Geradoras 
Hidrelétricas – CGHs.

À luz da legislação vigente, as Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas – PCHs são os aproveitamentos de 
potenciais hidráulicos com potência instalada superior 
a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, respeita-
das as características de PCH. Os requisitos que ca-
racterizam uma PCH são, atualmente, definidos pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, es-
tando, quando da elaboração da presente proposição, 
estabelecidos na Resolução Normativa nº 652, de 9 
de dezembro de 2003.

Com o objetivo de reduzir a burocracia associa-
da e incentivar a implantação de empreendimentos 
hidrelétricos de menor porte, que apresentam menor 
impacto ambiental, a Lei nº 11.943, de 28 de maio de 
2009, introduziu alterações no art. 26 da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, objetivando aumentar, 
para até 50.000 kW a potência máxima de aprovei-
tamentos hidrelétricos que, independentemente de 
apresentarem características de PCH, poderiam ser 
objeto de autorização pelo Poder Concedente, e que 
poderiam comercializar energia elétrica diretamente 
com consumidor ou conjunto de consumidores reuni-
dos por comunhão de interesses de fato ou de direito, 
cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independen-
temente dos prazos de carência constantes do art. 15 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Nessa mesma linha, a presente proposição ob-
jetiva reduzir a burocracia associada e incentivar a 
implantação de aproveitamentos hidrelétricos de re-
duzidíssimo porte, cuja potência instalada seja inferior 
ou igual a 3.000 kW, redefinindo a potência instalada 
máxima que caracteriza as Centrais Geradoras Hidre-
létricas, além de ampliar as possibilidades de enqua-
dramento como Pequenas Centrais Hidrelétricas de 
aproveitamentos hidrelétricos com potência instalada 
de até 50.000 kW, sem, contudo, alterar os incentivos 
vigentes para a transmissão da energia gerada pelas 
CGHs e PCHs, de forma a não onerar ainda mais os 
bolsos da maioria dos consumidores de energia elé-
trica brasileiros.

Contamos, portanto, com o apoio dos Nobres 
Pares para a transformação, o mais brevemente pos-
sível, dessa proposição em Lei.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – 
Deputado Eliene Lima.
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PROJETO DE LEI Nº 4.599, DE 2012 
(Do Sr. João Arruda)

Altera a base de cálculo do imposto 
de renda das pessoas jurídicas a ser de-
terminada sobre a receita bruta auferida 
pelas empresas de condicionamento físico 
e ensino de esportes.

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a base de cálculo do impos-

to de renda das pessoas jurídicas a ser determinada 
sobre a receita bruta auferida pelas empresas de con-
dicionamento físico e ensino de esportes

Art.2º A alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 15 
da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15...................................................
............... ........................................................

§ 1º ........................................................
III –  .......................................................
a) prestação de serviços em geral, exceto 

a de serviços hospitalares e de auxílio diagnós-
tico e terapia, patologia clínica, imagenologia, 
anatomia patológica e citopatologia, medicina 
nuclear e análises e patologias clínica e em-
presas de condicionamento físico e ensino de 
esportes, desde que a prestadora destes servi-
ços seja organizada sob a forma de sociedade 
empresária e atenda às normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

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

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

justificação

A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em 
seu artigo 15, estabelece, para determinação da base 
de cálculo do imposto de renda, percentual de 8% (oito 
por cento) sobre a receita bruta dos serviços hospita-
lares e de auxílio diagnóstico e terapia em geral, e de 
32% (trinta e dois por cento) para as demais prestações 
de serviços, nas quais estão enquadradas as empre-
sas de condicionamento físico e ensino de esportes.

Entretanto, a Resolução n° 218, de 6 de março 
de 1997, do Conselho Nacional de Saúde, reconhece 
como profissionais de saúde de nível superior os pro-
fissionais de educação física.

A atividade física é ligada diretamente à preven-
ção da saúde, sendo a academia uma empresa pró-
-ativa que garante o melhor estado saudável, reduz 
o período de recuperação e é recomendada para o 
restabelecimento físico do indivíduo.

Assim sendo, o presente projeto de lei visa alterar 
o referido dispositivo legal para estabelecer, para as 
empresas de condicionamento físico e ensino de es-
portes, o mesmo percentual vigente para os serviços 
hospitalares e de terapia em geral.

Esperamos contar com o apoio de nossos emi-
nentes Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 30 de Outubro de 2012. – 
Deputado João Arruda.

PROJETO DE LEI Nº 4.600, DE 2012 
(Do Sr. Professor Victório Galli)

Altera os arts. 59 e 61 da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, a fim de disciplinar 
a expedição de recibo impresso pela urna 
eletrônica de votação.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2789/2011.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
O art. 59 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 59  .................................................
 ..............................................................
§ 8º. Concluído o voto, a urna eletrônica 

emitirá um recibo, indicando o voto do eleitor, 
que, após conferi-lo, o depositará, de imedia-
to, em urna localizada ao lado da cabine de 
votação, na presença dos fiscais eleitorais.

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

O art. 61 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 61  .................................................
Parágrafo único. O juiz eleitoral poderá 

autorizar a abertura da urna de que trata o § 
8º do art. 59 desta Lei, mantida exclusivamente 
para que se proceda à recontagem de votos, 
caso seja necessário. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa a alterar a Lei nº 
9.504/97 (Lei das Eleições), a fim de estabelecer a 
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obrigatoriedade de expedição de recibo impresso dos 
votos sufragados pelo eleitor através da urna eletrô-
nica. Após conferir o recibo, o eleitor o depositará de 
imediato em outra urna, possibilitando assim a recon-
tagem de votos, caso se faça necessário. 

Tal procedimento, embora simples, em muito 
contribuirá para dar maior credibilidade ao processo 
eletrônico de votação, afastando-se suspeitas de ma-
nipulação das máquinas de votação eletrônica e, por 
conseguinte, reduzindo as denúncias de fraude. 

É com esse propósito que submeto aos ilustres 
Pares o presente projeto de lei, certo de que bem po-
derão aquilatar a sua importância no aprimoramento 
da legislação eleitoral.

Sala das Sessões, de de 2012. – Deputado Pro-
fessor Victório Galli

PROJETO DE LEI Nº 4.601, DE 2012 
(Do Sr. Major Fábio)

Altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 
2010, que “Dispõe sobre a universalização 
das bibliotecas nas instituições de ensino 
do país”, para tornar obrigatória a dispo-
nibilização de exemplares da Constituição 
Federal nas bibliotecas escolares.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.244, de 24 de 

maio de 2010, que “Dispõe sobre a universalização 
das bibliotecas nas instituições de ensino do país”, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 2º  ..................................................
§ 2º Nos acervos das bibliotecas esco-

lares deve haver disponível, no mínimo, um 
exemplar atualizado da Constituição Fede-
ral.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, instituiu 
para toda instituição de ensino do País, pública ou pri-
vada, a obrigatoriedade de manter biblioteca escolar, 
com acervo mínimo de um livro por aluno. 

No presente cenário, em que se busca elevar a 
qualidade da educação nacional, a determinação esta-
belecida pela referida lei tem inegável valor, na medida 

em que o livro e a leitura são instrumentos essenciais 
para a construção do conhecimento. 

Nossa proposta pretende aperfeiçoar esse ins-
trumento legal, estabelecendo a presença obrigatória 
de, no mínimo um exemplar atualizado da Constitui-
ção Federal nos acervos de cada biblioteca escolar. 
Trata-se, neste caso, de oferecer meio para melhorar 
a qualidade da formação política de nossos alunos e 
docentes. 

Estamos certos de que o conhecimento dos di-
reitos e deveres inscritos na Carta Magna assim como 
a compreensão da forma de organização do Estado 
democrático brasileiro, de seus fundamentos e seus 
princípios constituem elementos indispensáveis à for-
mação do cidadão consciente e participativo que tanto 
se deseja em nossa sociedade. 

Pedimos, por essa razão, o apoio dos nobres pa-
res à matéria, na esperança de que a importância da 
nossa proposta seja por todos reconhecida.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012 – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 4.605, DE 2012 
(Do Sr. Major Fábio)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.009, 
de 29 de março de 1990, que dispõe sobre 
a impenhorabilidade do bem de família. 

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito E Art. 54, Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei acrescenta dispositivo à Lei nº 

8.009, de 29 de março de 1990, de forma a excepcionar 
da impenhorabilidade do bem de família a cobrança 
de indenização de natureza alimentar decorrente de 
acidente de trânsito.

Art. 2º. O art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 3º....................................................
...... .................................................................

VIII – pelo credor de indenização de na-
tureza alimentar decorrente de acidente de 
trânsito”(NR) 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A violência no trânsito em nosso país vem cres-
cendo de forma assustadora nos últimos tempos.
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Todos os dias, temos noticias de sucessivas tra-
gédias decorrentes de acidentes de trânsito. 

São milhares de vítimas, isso devido à atitude 
irresponsável de alguns motoristas, muitos dos quais 
dirigindo sob a influência de bebidas alcoólicas.

E grande parte dessas vítimas sofrem seque-
las graves, o que as tornam impedidas de prover 
o seu próprio sustento e o de suas famílias. Outra 
parte perde sua vida, deixando seus familiares em 
dificuldades.

O Poder Judiciário, acertadamente, vem conce-
dendo às vítimas indenizações de caráter alimentar, 
de forma a garantir o sustento dessas famílias.

Todavia, muitas vezes, o criminoso do trânsito 
busca evitar tal indenização. Por isso, procuramos 
uma forma de aumentar a garantia de que tais pa-
gamentos se realizarão, possibilitando à vítima, da 
mesma forma como já ocorre com o credor de pen-
são alimentícia, buscar a penhora de bem de família 
do devedor.

Para tanto, apresentamos este projeto de lei que 
visa excepcionar da impenhorabilidade do bem de fa-
mília a cobrança de indenização de natureza alimentar 
decorrente de acidente de trânsito.

Assim, esperamos o apoio dos nossos ilustres 
Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 4.606, DE 2012 
(Do Sr. Sibá Machado)

Acrescenta dispositivo ao Código de 
Processo Penal para determinar a obriga-
toriedade de acompanhamento, por advo-
gado, do inquérito policial.

Despacho: À Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Esta Lei determina a obrigatoriedade de 
acompanhamento, por advogado, do inquérito policial.

Art. 2º. O art. 5º, do Decreto-lei nº 3.689, de 03 
de outubro de 1941, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 6º:

“Art. 5º ...................................................
§ 6º. Em todo caso, deverá o inquérito 

ser acompanhado, em todas as suas etapas, 
pelo advogado do indiciado.”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A proposição que ora apresento tem por objetivo 
determinar a obrigatoriedade de acompanhamento, por 
advogado, do inquérito policial.

É certo que o inquérito policial é considerado um 
procedimento inquisitório, peça de informação neces-
sária para que o Ministério Público denuncie alguém 
pela prática de determinado crime. Por essa razão, 
desnecessária seria a presença de advogado, ainda 
mais porque as provas serão produzidas, mais tarde, 
em juízo e com a sua presença.

O que se verifica, entretanto, na prática, é que 
o acompanhamento do inquérito policial por advoga-
do traz consequências importantes no curso da ação 
penal. Os que não têm essa oportunidade, saem em 
desvantagem se comparados àqueles que têm acom-
panhamento profissional.

Não é raro episódios de confissões mediante co-
ações sofridas em delegacias de polícia, por pessoas 
investigadas, e que a simples presença de um advogado 
impediria tal violência e distorções dos fatos ocorridos.

É medida de justiça, portanto, determinar a lei 
que todos tenham acesso a esse acompanhamento, 
razão pela qual, conto com o apoio dos ilustres Pares 
para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – 
Deputado Sibá Machado – PT/AC.

PROJETO DE LEI Nº 4.609, DE 2012 
(Do Sr. Edson Pimenta)

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999, determinando a implementação, pelos 
estabelecimentos de ensino da rede pública 
e privada, de Programa de Ecoeficiência.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Edu-
cação e Cultura e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei no 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental 
e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 
determinando a implementação, pelos estabelecimen-
tos de ensino da rede pública e privada em todos os 
níveis, de Programa de Ecoeficiência em suas instala-
ções, como parte importante da educação ambiental 
formal e não-formal.

Art. 2o A Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8oA:
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“Art. 8oA Os estabelecimentos de ensino, 
da rede pública e privada em todos os níveis, 
deverão adotar Programa de Ecoeficiência 
em suas instalações, como parte importante 
da educação ambiental formal e não-formal.

§ 1o O Programa de Ecoeficiência das 
instalações deverá abranger a eficiência no 
uso de energia, no uso da água, no reuso e 
na reciclagem de materiais e na destinação 
de resíduos.

§ 2o A implementação do Programa de 
Ecoeficiência nos estabelecimentos de ensi-
no deverá ocorrer como uma prática educati-
va integrada e como uma ação educativa da 
sociedade em geral, devendo contar com a 
participação da comunidade escolar e da co-
letividade para seu planejamento, sua organi-
zação e sua execução”.

Art. 3o O art. 12 da Lei no 9.795, de 27 
de abril de 1999, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 12. A autorização e supervisão do 
funcionamento de instituições de ensino e de 
seus cursos, nas redes pública e privada, ob-
servarão o cumprimento do disposto nos arts. 
8oA, 10 e 11 desta Lei”.

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

Justificação

A assunção da ecoeficiência como comportamen-
to cotidiano da sociedade é uma das prerrogativas mais 
importantes para que ela se veja diretamente envolvida 
com a construção do desenvolvimento sustentável em 
sua cidade e em seu país.

A adoção de Programa de Ecoeficiência nas es-
colas e universidades poderá ter enorme capilaridade 
no que diz respeito à influência sobre o comportamento 
geral da sociedade. Não apenas estudantes, professo-
res e funcionários ver-se-ão encorajados a replicar a 
experiência de seus ambientes escolares e de traba-
lho em suas próprias moradias e condomínios, como 
também, da forma como está proposto no Projeto de 
Lei, a implementação do Programa deverá contar, ne-
cessariamente, não apenas com o envolvimento da co-
munidade escolar, mas também da coletividade a sua 
volta para seu planejamento e sua execução, sendo, 
a implementação por si só, uma prática de educação 
ambiental.

A modificação proposta na Lei de Educação Am-
biental pelo Projeto de Lei tem, dessa forma, o intuito 
de associar o aprendizado teórico da educação am-
biental formal com a prática da promoção da ecoe-

ficiência nos lugares mesmo em que se aprende a 
teoria – a escola e a universidade, ao mesmo tempo 
em que associa educação ambiental formal com edu-
cação ambiental não formal (aquela direcionada para 
a sociedade em geral).

Espero contar com ao apoio dos Nobres Pares 
para uma rápida tramitação e aprovação deste Projeto 
de Lei que, seguramente, contará também com suges-
tões para seu aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – 
Deputado Edson Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 4.617, DE 2012 
(Do Sr. Walter Feldman)

Acrescenta os §§ 2º-A e 2º-B ao art. 1º 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer princípios de valorização 
do pedestre.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4277/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 2º-A e 2º-B:

“Art. 1º  .................................................
 ..............................................................

§ 2º-A Em benefício do pedestre, o mais frágil dos 
usuários das vias terrestres, serão elaboradas políticas 
públicas de valorização e educação.

§ 2º-B É direito de todo pedestre uma locomoção 
segura e digna, por meio de equipamentos públicos ade-
quados a garantir fácil deslocamento e acessibilidade.

 .....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Andar a pé é o modo mais antigo de desloca-
mento do ser humano, sendo esta a condição natural 
e o modo mais básico de locomoção. Soma-se a isso 
o fato de o pedestre ser o mais frágil dos usuários das 
vias terrestres, e todos nós, em pelo menos algum mo-
mento do dia, estarmos nessa condição.

Dessa forma, o pedestre é digno de especial 
atenção e respeito por parte do Poder Público, que 
deve proporcionar, entre outras coisas, calçadas ade-
quadas à fácil circulação das pessoas. Essa deve ser 
ser uma das diretrizes basilares do sistema de trânsito. 
Para tal, propomos este Projeto de Lei.
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É preocupante a forma como o Estado trata o 
pedestre. Evidentemente, a atenção que é dada à cir-
culação de pedestres hoje, não é das melhores e está 
muito longe de ser. Como um reflexo do princípio da 
dignidade humana, o pedestre tem o direito de usufruir 
de calçadas seguras, confortáveis, agradáveis, aces-
síveis e bem iluminadas.

Vale ressaltar, ainda, que os pedestres enfrentam 
disputa desleal com os veículos automotores, pois se 
veem obrigados a com eles disputar espaço em ruas 
e avenidas – e em calçadas –, o que conduz a altos 
índices de atropelamentos, que, em grande medida, 
resultam mortes. É evidente que os pedestres mere-
cem proteção e uma estrutura para se deslocar dig-
namente. Por exemplo: faixas de segurança realmente 
seguras e passarelas. Definitivamente, os pedestres 
não devem e não podem entrar em qualquer tipo de 
disputa com os veículos.

A atuação do Poder Público na valorização dos 
pedestres passa, inexoravelmente, pela elaboração de 
políticas, programas e ações com esse fim. Não ape-
nas motoristas e agentes de trânsito devem ser des-
tinatários de iniciativas governamentais. Os próprios 
pedestres merecem ser objeto de políticas voltadas à 
sua proteção e valorização.

Diante do exposto, considerando a extrema ne-
cessidade de investimentos em políticas, educação e 
equipamentos públicos voltados à valorização do pe-
destre, contamos com o apoio dos ilustres Deputados 
para a aprovação desta proposição, pois este meio de 
locomoção sustentável e, acima de tudo, saudável, 
deve ser sempre protegido, estimulado e valorizado.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Walter Feldman

PROJETO DE LEI Nº 4.623, DE 2012 
(Do Sr. Ricardo Izar)

Acrescenta o art. 249-A ao Decreto-Lei 
Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código 
Penal, para dispor sobre crimes cometidos 
com a utilização de menores de 18 anos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-789/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º A presente Lei acrescenta o Art. 249-A 

ao Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, 
Código Pena, para dispor sobre a criminalização e a 
penalização da utilização de menores de 18 anos para 
o cometimento de crimes.

Art.2º O Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro 
de 1940, Código penal, passar a vigorar Acrescido do 
seguinte Art.249- A:

“Utilização de criança ou adolescente 
Art.249-A Utilizar, se fazer valer, indu-

zir, instigar ou auxiliar menor de 18 (dezoito) 
anos a praticar ou participar de qualquer for-
ma de crime.

Pena- reclusão de quatro a seis anos 
e Multa

§ 1º – A pena é aumentada de 1/3 até a 
metade se o menor for usado para a prática 
de crime hediondo.

§ 2º – A pena será duplicada se da ação 
resultar lesão corporal grave ao menor, e tripli-
cada se resultar a sua morte. “ (NR) 

Art.3º Está Lei entre em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Primeiramente, no tocante ao presente Projeto 
de Lei, é válido salientar que “uma causa de aumento 
de pena genérica ou uma agravante, prevista na parte 
geral do Código Penal, não resolveria de forma satis-
fatória a necessidade latente de se reprimir o uso de 
menores para a prática de crimes”, de acordo com o 
Professor de Direito Processual Penal, do Complexo 
Educacional Damásio de Jesus, e voluntario para o 
desenvolvimento do presente projeto, Sr. Luis Nazar. 

O aumento de pena de forma genérica levaria 
em consideração a potencialidade lesiva e a objetivi-
dade jurídica que o menor vier a cometer, quando, na 
verdade, a intenção de uma propositura nesse sentido 
deve ser a proteção da dignidade do menor, na forma 
que está prevista na Constituição Federal de 1988, 
em seu art. 227.

Muitas vezes o uso do menor para a prática de 
um crime por si só é mais grave do que a conduta 
praticada por este, pois o intuito da lei deve ser a pro-
teção do menor, por sua condição especial, visto que 
ainda está em desenvolvimento. Ademais, os menores 
são cada vez mais escolhidos pelas facções crimino-
sas para praticarem essas condutas pela certeza da 
impunidade, afinal, não podem ser responsabilizados 
criminalmente por suas condutas, mas tão somente 
pela prática de atos inflacionais. 

De acordo com a boa técnica legislativa no âmbito 
do Direito Penal, os verbos que compõem o tipo penal 
são de suma importância para a eficácia normativa e 
social do referido tipo. 

Isso posto, a propositura prevê um tipo com verbos 
variados, tais quais: “ Utilizar, se fazer valer, induzir, ins-
tigar ou auxiliar”, na intenção de atingir a sua finalidade. 
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Dessa maneira, o tipo fará com que todas as condutas 
no sentido de se utilizar um menor para o cometimento 
de crimes sejam abrangidas pelo novo dispositivo.

A pena nesse patamar também é de suma impor-
tância, pois define a potencialidade lesiva deste crime e, 
por conseqüência, os benefícios processuais e penais a 
ele aplicáveis. Nesse sentido, o PL estabelece uma pena 
mínima de 4 anos e máxima de 6 anos, passível de multa, 
tornando-o de elevado potencial ofensivo, o que impede 
a aplicação dos benefícios previstos na Lei 9099 de 6 
de Setembro de 1995, a qual dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providencias. 

Propõem-se o § 1º que vai de encontro aos an-
seios da sociedade e é perfeitamente compatível com 
o princípio da razoabilidade no Direito Penal, pois esta-
belece o aumento de pena se o ato infracionário prati-
cado pelo menor for equiparado a um crime hediondo.

Por fim, o § 2º tem por objetivo proteger a inco-
lumidade física do menor, nos moldes da proteção 
que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe 
ao sistema pátrio.

Diante do exposto e em face da relevância da 
matéria, pedimos o apoio dos ilustres membros dessa 
Casa a cérele aprovação da propositura em questão.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Ricardo Izar ( PSD- SP)

DESPACHOS DO PRESIDENTE

OFÍCIOS

PRESIDÊNCIA/SGM

Ofícios nº 7.820/R/2012 (MI 4.891/DF), nº 
7.825/R/2012 (MI 4.951/DF), nº 7.890/R/2012 
(MI 3.895/DF) e nº 7.897/R/2012 (MI 3.918/DF) 
do Supremo Tribunal Federal. Comunicação 
das decisões nos referidos Mandados de 
Injunção.

Em: 14-11-12.
Publique-se.

PRESIDÊNCIA/SGM

OF nº 466/2012-CN – Senador JOSÉ 
SARNEY – Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional

(Ref. Solicitação de indicação de mem-
bros para compor a Comissão Mista incumbida 
de relatar o veto parcial ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 21, de 2012 (oriundo da MPV 
nº 571/2012).

Em 14/11/2012.
Publique-se. Após, arquive-se.

PRESIDÊNCIA/SGM

Ofício nº 580/2012-SGM, da Senhora 
Claudia Lyra Nascimento, Secretária-Geral 
da Mesa do Senado Federal. Cópia do Ato 
Conjunto nº 02/2012, dos Presidentes do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados, 
que determina a integração dos recursos 
tecnológicos para suporte às atividades 
legislativas do Congresso Nacional.

Em: 14-11-12.
Publique-se.

PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 3.577, DE 2012  
(Do Sr. Benjamin Maranhão) 

Altera o art. 306 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, para incluir a ca-
racterização do estado de embriaguez do 
condutor mediante a obtenção de outras 
provas pelo agente de trânsito no capítulo 
de crimes de trânsito 

(Prejudicado, nos Termos do Art. 163, 
I, do RICD, em Virtude da Aprovação Pelo 
Plenário, em Outra Deliberação, da Matéria 
em Apreço (PL Nº 5.607/2009 e Apensados). 
Publique-se. Oficie-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 3.578, DE 2012  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Altera o art. 277 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Códi-
go Brasileiro de Trânsito, e dá outras pro-
vidências 

(Prejudicado, nos Termos do Art. 163, 
I, do RICD, em Virtude da Aprovação Pelo 
Plenário, em Outra Deliberação, da Matéria 
em Apreço (PL Nº 5.607/2009 e Apensados). 
Publique-se. Oficie-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 3.580, DE 2012  
(Do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz) 

Inclui e altera o Código de Trânsito Bra-
sileiro – CTB Lei nº 9503, de 23 de Setembro 
de 1997, no que diz respeito a aplicação e 
penalidades da mesma 

(Prejudicado, nos Termos do Art. 163, 
I, do RICD, em Virtude da Aprovação Pelo 
Plenário, em Outra Deliberação, da Matéria 
em Apreço (PL Nº 5.607/2009 e Apensados). 
Publique-se. Oficie-se.) 
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL-CAINDR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Sétima Reunião Deliberativa 
Ordinária, Realizada em 31 de Outubro de 2012

Às dez horas e cinquenta minutos do dia trinta e 
um de outubro de dois mil e doze, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, no Plenário 6 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Wilson Filho, Presidente; Antônia 
Lúcia, Carlos Souza, Dudimar Paxiuba, Flaviano Melo, 
Francisco Praciano, Miriquinho Batista, Raul Lima, Ro-
naldo Caiado e Zequinha Marinho, Titulares; Ademir 
Camilo, Arnaldo Jordy, Asdrubal Bentes, Costa Ferrei-
ra, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Lira Maia, Mar-
cio Bittar, Paulo Cesar Quartiero, Taumaturgo Lima e 
Valtenir Pereira, Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Senhores Deputados Átila Lins, Berinho Bantim, 
Henrique Afonso, Irajá Abreu, Janete Capiberibe, Se-
bastião Bala Rocha, Zé Geraldo, Titulares. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Senhor Presiden-
te declarou abertos os trabalhos e submeteu à apre-
ciação a Ata da Décima Sexta Reunião Deliberativa 
Ordinária, realizada no dia 4 de julho de 2012. O De-
putado Ademir Camilo solicitou a dispensa da leitura 
da Ata, em virtude da distribuição de cópias aos pre-
sentes. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente lembrou a 
realização do VI Simpósio Amazônia na próxima terça-
-feira, dia 6 de novembro, tendo como tema o desen-
volvimento regional sustentável, para debater alterna-
tivas de desenvolvimento sustentável, crescimento 
econômico e redução da pobreza nas Regiões Norte 
e Nordeste. Ele salientou a importância do evento como 
uma excelente oportunidade para continuar a discus-
são sobre alternativas de fomento ao desenvolvimen-
to regional, garantindo a preservação do meio ambien-
te, agora com o recorte nas Regiões Norte e Nordes-
te, e, na sequência, discorreu sobre a programação 
do simpósio e convocou o Colegiado para participar 
do debate. Prosseguindo, o Senhor Presidente infor-
mou que a Comissão havia recebido respostas dos 
Requerimentos a seguir, aprovados pelo Colegiado: 
Requerimentos 135/2012 e 136/2012, de autoria do 
Deputado Henrique Afonso; Requerimentos 167/2012, 
173/2012, 175/2012, 177/2012 e 191/2012, de autoria 

do Deputado Wilson Filho; Requerimento 168/2012, 
de autoria do Deputado Arnaldo Jordy. Ele acrescentou 
que as respostas haviam sido encaminhadas aos res-
pectivos Autores, e os interessados que quisessem 
conhecer seu teor poderiam requerer cópias na Se-
cretaria da Comissão. O Senhor Presidente informou, 
ainda, o recebimento das respostas aos Ofícios 247/12 
e 248/12, de sua autoria, que solicitou informações 
sobre a situação dos serviços de telefonia móvel na 
Amazônia Legal e no Nordeste, cujas cópias também 
podem ser retiradas na Secretaria da Comissão. Na 
sequência, o Senhor Presidente comunicou que a Co-
missão havia recebido, ainda, os avisos do Tribunal de 
Contas da União (TCU) números 1141 – sobre o Acór-
dão 2410/2012, que encerrou o ciclo de monitoramen-
to de auditoria operacional com o objetivo de identificar 
eventos de riscos no Programa de Promoção da Sus-
tentabilidade de Espaços Sub-Regionais (Promeso), 
e 1280 – sobre a avaliação dos programas de preven-
ção e de resposta a desastres, bem como o Ofício 
453/12 do Congresso Nacional, do Presidente José 
Sarney, tratando do relatório de gestão do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 
referente ao exercício de 2011, cujas cópias também 
podem ser retiradas na Secretaria da Comissão. OR-
DEM DO DIA: A – MATÉRIA SOBRE A MESA: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 229/2012 – Da Sra. Janete Ca-
piberibe – que “requer audiência pública em conjunto 
com a Comissão de Direitos Humanos para tratar da 
situação dos índios Guarani-Kaiowá”. Discutiram a 
matéria os Deputados Paulo Cesar Quartiero, Giovan-
ni Queiroz e Zequinha Marinho. APROVADO, SUBS-
CRITO PELO DEPUTADO WILSON FILHO. B – RE-
QUERIMENTOS: Em razão de acordo do Colegiado, 
foram votados em bloco os Requerimentos correspon-
dentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
17 e 18 a seguir, tendo sido APROVADOS por unani-
midade. 2 – REQUERIMENTO Nº 210/2012 – Do Sr. 
Ademir Camilo – que “requer a realização de audiência 
pública para debater a PEC 544/2002, que cria novos 
Tribunais Regionais Federais”. 3 – REQUERIMENTO 
Nº 211/2012 – Do Sr. Ademir Camilo – que “requer 
audiência pública para que sejam tratadas as alterna-
tivas encontradas para a implementação do dispositi-
vo do § 8° do art. 29 da Lei nº 10.683 de 2003, incluí-
do pela Lei nº 12.462 de 2011”. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 212/2012 – Da Sra. Janete Capiberibe – que “requer 
inclusão do Dr. Rangel Vinicius Guedes na lista de 
convidados para a audiência pública que debaterá a 
revalidação de diplomas expedidos por instituições de 
ensino superior estrangeiras”. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 213/2012 – Do Sr. Wilson Filho – que “solicita infor-
mações ao Ministério das Comunicações sobre os 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37309 

resultados e melhorias no sistema de telefonia móvel 
provocadas pelas ações recentes da Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL)”. 6 – REQUERIMEN-
TO Nº 214/2012 – Do Sr. Wilson Filho – que “requer a 
criação da Subcomissão Permanente de Desenvolvi-
mento do Nordeste”. 7 – REQUERIMENTO Nº 215/2012 
– Do Sr. Wilson Filho – que “requer a realização de 
visita em comitiva dos membros da CAINDR destina-
da a observar e avaliar as condições de desenvolvi-
mento da Região Nordeste”. 8 – REQUERIMENTO Nº 
216/2012 – Do Sr. Wilson Filho – que “requer a reali-
zação de visita em comitiva dos membros da CAINDR 
destinada a observar e avaliar as condições de desen-
volvimento da Região Norte”. 9 – REQUERIMENTO 
Nº 217/2012 – Do Sr. Ademir Camilo – que “requer a 
convocação do Excelentíssimo Ministro de Estado dos 
Transportes, Sr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, para 
comparecer à Comissão da Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvimento Regional, no intuito de 
prestar esclarecimentos a respeito da Licitação para 
o Projeto Básico e Executivo das obras da BR-367, no 
Estado de Minas Gerais”. Discutida a matéria, restou 
acordado o envio de convite ao Ministro Paulo Sérgio 
para participar de reunião de trabalho na Comissão. 
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 10 – REQUE-
RIMENTO Nº 218/2012 – Do Sr. Ademir Camilo – que 
“requer audiência pública para que seja tratado sobre 
as alternativas a serem encontradas para cumprimen-
to da sentença constante da Ação Civil Pública n° 
0145200-53.2009.5.01.0007/TRT-RJ, que determinou 
a reintegração de 278 servidores da Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos-CBTU”. 11 – REQUERIMEN-
TO Nº 220/2012 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “soli-
cita a realização de audiência pública a fim de debater 
sobre a reestruturação dos órgãos de desenvolvimen-
to agrário do país, bem como a tabela salarial dos 
servidores de carreira, sugerindo sejam convidados o 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, a Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA)”. 12 – REQUERIMENTO Nº 221/2012 – Do 
Sr. Gladson Cameli – que “solicita indicar membros 
desta Comissão para participar, na qualidade de ob-
servadores, da 67ª Assembleia Geral das Nações Uni-
das, que acontecerá na sede daquela organização”. O 
Requerimento foi subscrito pelo Deputado Wilson Filho. 
13 – REQUERIMENTO Nº 222/2012 – Do Sr. Padre 
Ton – que “requer a realização de seminário para de-
bater a implementação do Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário no Estado de Rondônia”. 14 – REQUE-
RIMENTO Nº 224/2012 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha 
– que “requer a realização de reuniões de Audiência 
Pública para debater o colapso no abastecimento de 

combustível no mês de outubro de 2012 no Estado do 
Amapá”. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DE DEPUTADO. SUBSCRITO PELO DEPUTADO 
GIOVANNI QUEIROZ. 15 – REQUERIMENTO Nº 
225/2012 – Da Sra. Janete Capiberibe – “requer que 
esta Comissão indique a autora do requerimento como 
representante do colegiado em viagem conjunta dos 
membros das Comissões de Direitos Humanos e Mi-
norias da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral ao Sul do Estado do Amazonas”. 16 – REQUERI-
MENTO Nº 226/2012 – Da Sra. Janete Capiberibe – que 
“requer audiência pública para tratar sobre a Usina de 
Belo Monte e seus impactos socioambientais”. RETI-
RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTA-
DO. 17 – REQUERIMENTO Nº 227/2012 – Da Sra. 
Janete Capiberibe – que “requer audiência pública para 
debater os impactos dos alimentos transgênicos em 
nosso país”. 18 – REQUERIMENTO Nº 228/2012 – Do 
Sr. Wilson Filho – que “solicita participação na IV Con-
ferência Latino-americana sobre Política de Drogas, 
em Bogotá, Colômbia”. O Requerimento foi subscrito 
pelo Deputado Gladson Cameli. C – PROPOSIÇÕES 
SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO: PRIO-
RIDADE: 19 – PROJETO DE LEI Nº 601/2003 – do 
Senado Federal – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de responsabilida-
de e regula o respectivo processo de julgamento, e o 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vere-
adores, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Miriquinho Batista. Parecer: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 20 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.226/2009 
– Do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “convoca 
plebiscito para decidir sobre a identificação e formali-
zação dos limites territoriais interestaduais em áreas 
geográficas dos Estados do Piauí, Ceará e Rio Gran-
de do Norte”. Relator: Deputado Berinho Bantim. Pa-
recer: pela rejeição deste. NÃO DELIBERADO. 21 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.620/2012 – Do Sr. João Pizzo-
latti – que “proíbe o aumento dos preços dos produtos 
de primeira necessidade em municípios atingidos por 
desastres naturais, nos quais for decretada situação 
de emergência ou estado de calamidade pública pelo 
Governo Federal”. Relatora: Deputada Marinha Raupp. 
Parecer: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. D – 
PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CON-
CLUSIVA PELAS COMISSÕES: PRIORIDADE: 22 
– PROJETO DE LEI Nº 7.437/2010 – Do Poder Exe-
cutivo – que “cria o Centro de Tecnologias Estratégicas 
do Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pan-
tanal e o Instituto Nacional de Águas, altera a estrutu-
ra básica do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria 
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cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores-DAS, e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Valtenir Pereira. Parecer: pela apro-
vação deste. NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.220/2011 – do Senado Federal – Gleisi Ho-
ffmann (PLS 85/2011) – que “altera a Lei nº 12.340, 
de 1º de dezembro de 2010, que ‘dispõe sobre o Sis-
tema Nacional de Defesa Civil-SINDEC, sobre as trans-
ferências de recursos para ações de socorro, assis-
tência às vítimas, restabelecimento de serviços essen-
ciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, 
e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, 
e dá outras providências’, para socorrer agricultores 
familiares atingidos por desastres naturais”. Relator: 
Deputado Wilson Filho. Parecer: pela aprovação, com 
Emenda. Presidiu os trabalhos o Deputado Giovanni 
Queiroz. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. 24 – PROJETO DE LEI Nº 2.781/2011 – do Se-
nado Federal – Sérgio Zambiasi (PLS 130/2009) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de São Borja, no 
Estado do Rio Grande do Sul”. (Apensado: PL 
2.262/2011). Relatora: Deputada Antônia Lúcia. Pare-
cer: pela aprovação do PL 2781/2011, e pela rejeição 
do PL 2.262/2011, apensado. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 25 – PROJETO DE LEI Nº 
3.071/2011 – do Senado Federal – Jayme Campos 
(PLS 353/2009) – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso”. Relator: 
Deputado Valtenir Pereira. Parecer: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 26 
– PROJETO DE LEI Nº 1.282/2011 – Do Sr. Roberto 
Teixeira – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca 
de Paulista, na região metropolitana de Recife, no Es-
tado de Pernambuco”. Relator: Deputado Irajá Abreu. 
Parecer: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 27 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.351/2011 – Do Sr. Zé Silva e 
outros – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 
1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODE-
VASF, para incluir o Vale do Mucuri em sua jurisdição”. 
(Apensados: PL 3.717/2012 e PL 3.813/2012). Relator: 
Deputado Giovanni Queiroz. Parecer: pela aprovação 
deste, do PL 3.717/2012 e do PL 3.813/2012, apen-
sados, com Substitutivo. Vista ao Deputado Miriquinho 
Batista, em 18/04/2012. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 28 – PROJETO DE LEI Nº 
2.434/2011 – Do Sr. Paulo Foletto – que “altera a Lei 
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para obrigar as 
empresas incluídas no Programa Nacional de Deses-
tatização a aplicar cinco por cento do seu lucro tribu-
tável nas microrregiões em que atuam”. Relator: De-

putado Zé Geraldo. Parecer: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 29 – PROJETO DE LEI Nº 2.644/2011 
– Do Sr. Alberto Filho – que “define as diretrizes da 
Política Brasileira de Ecologia Molecular para o Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da 
Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Bio-
mas Nacionais, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Zequinha Marinho. Parecer: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 30 
– PROJETO DE LEI Nº 2.831/2011 – Do Sr. Alceu 
Moreira – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Município de São 
José do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul”. Re-
lator: Deputado Costa Ferreira. Parecer: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às 
doze horas. E, para constar, eu, Edna Maria Glória 
Dias Teixeira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados. Deputado Wilson Filho, Presi-
dente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

TERMO DE REUNIÃO

Em quatorze de novembro de dois mil e doze, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural devido ao início da Ordem do Dia na 
Sessão Extraordinária no Plenário desta Casa. As-
sinaram o livro de presença Raimundo Gomes de 
Matos – Presidente; Nilson Leitão – Vice-Presidente; 
Abelardo Lupion, Celso Maldaner, Dilceu Sperafi-
co, Edinho Araújo, Eduardo Sciarra, Hélio Santos, 
Homero Pereira, Jesus Rodrigues, Josias Gomes, 
Josué Bengtson, Junji Abe, Luis Carlos Heinze, 
Márcio Marinho, Marcon, Moreira Mendes, Nelson 
Marquezelli, Reinhold Stephanes, Rodrigo de Castro, 
Ronaldo Caiado, Valdir Colatto, Wandenkolk Gon-
çalves e Zé Silva. Justificou ausência o Deputado 
Luiz Nishimori. E, para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 28ª Reunião Ordinária Realizada em 07 
de Novembro de 2012.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37311 

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia sete 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados. 
Eduardo Azeredo – Presidente; Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes; Arolde de Oli-
veira, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene 
Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes 
Parcianello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erun-
dina, Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José 
Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, 
Professor Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Men-
donça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens 
Otoni, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex e Sibá Macha-
do – Titulares; Augusto Coutinho, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Fábio Ramalho, Fe-
lipe Bornier, Izalci, Jonas Donizette, Milton Monti e 
Oziel Oliveira – Suplentes Deixaram de comparecer 
os Deputados Abelardo Camarinha, Anderson Ferrei-
ra, Ariosto Holanda, Beto Mansur, Cleber Verde, Emi-
liano José, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar, Marcelo 
Castro, Rodrigo de Castro, Ruy Carneiro e Silas Câ-
mara. Antes da abertura dos trabalhos, o senhor Mau-
rício Antônio Lopes – Presidente da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária, atendendo convite da 
Comissão, fez uma síntese do plano de gestão da 
Embrapa. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da 27 reunião, realizada 
no dia 31 de novembro de 2012. O Deputado Sandro 
Alex solicitou a dispensa da leitura da Ata. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIEN-
TE: O Presidente informou que recebeu as seguintes 
justificativas de ausência dos deputados: Pastor Euri-
co, no dia 16 de outubro; Josué Bengtson, no período 
de 1º a 12 de novembro e Anderson Ferreira, no dia 
31 de outubro. Informo, também, que foram distribuídas 
aos relatores as proposições, cuja relação foi encami-
nhada por meio eletrônico aos membros da Comissão, 
publicadas no Diário da Câmara e divulgada na pági-
na da Comissão, no dia 1º do corrente. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
156/12 – Do Sr. Sandro Alex – que “requer a realização 
de Audiência Pública para debater a influência das 
pesquisas eleitorais no comportamento do eleitorado 
e a sua divulgação pela mídia em tempo real”. APRO-
VADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 157/12 – Do Sr. Edu-
ardo Azeredo – que “requer a realização de audiência 
pública para discutir o papel e a atuação dos Correios 
no atual cenário de mudanças tecnológicas”. APRO-
VADO, ESTENDENDO-SE O CONVITE A REPRE-
SENTANTE DA EMPRESA RIO LINHAS AÉREAS. B 
– Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 3 – PROJETO DE LEI Nº 
1.592/11 – Do Sr. Geraldo Resende – que “proíbe o 
uso de robôs, softwares e programas de lances nos 
pregões eletrônicos”. (Apensado: PL 2631/2011) RE-
LATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 2631/2011, apensado, 
com substitutivo. Vista ao Deputado Gilmar Macha-
do, em 23/05/2012. APROVADO O PARECER CON-
TRA O VOTO DO DEPUTADO CARLINHOS ALMEI-
DA. 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.404/12 – Da Sra. San-
dra Rosado – que “disciplina a utilização do espectro 
de radiofrequências destinado aos serviços de radio-
difusão de sons e imagens”. RELATOR: Deputado 
SANDRO ALEX. PARECER: pela rejeição. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO MA-
NOEL JUNIOR. C – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: PRAZO CONS-
TITUCIONAL 5 – TVR Nº 114/12 – Do Poder Execu-
tivo – (MSC 262/2012) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
215, de 06 de junho de 2011, que outorga permissão 
à Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no município de Canaã dos Carajás, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 6 – TVR Nº 136/12 – Do 
Poder Executivo – (MSC 272/2012) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 128, de 02 de março de 2012, que autoriza 
à Associação Resgate Cultural executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Guaraí, Es-
tado do Tocantins”. RELATOR: Deputado SIBÁ MA-
CHADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 137/12 – Do 
Poder Executivo – (MSC 272/2012) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 170, de 21 de março de 2012, que autoriza 
à Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária 
de Fortaleza do Tabocão executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Fortaleza do Ta-
bocão, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado 
SIBÁ MACHADO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – TVR 
Nº 138/12 – Do Poder Executivo – (MSC 272/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 191, de 02 de abril de 
2012, que autoriza à Associação Rádio Comunitária 
Clube FM executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
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nitária no município de Sitio Novo, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 9 – TVR Nº 165/12 – Do Poder Executivo 
– (MSC 277/2012) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 22, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza à Associação 
Educadora e Cultural de Extrema executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Porto Velho, 
Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado SIBÁ MA-
CHADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 194/12 – 
Do Poder Executivo – (MSC 277/2012) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 72, de 10 de fevereiro de 2012, que 
autoriza à Associação Rádio Comunitária Kennedy FM 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Presidente Kennedy, Estado do Tocan-
tins”. RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 197/12 – Do Po-
der Executivo – (MSC 286/2012) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 22 de junho de 2012, que outorga conces-
são ao Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no município de Macapá, Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. PRIORIDADE 12 – PROJETO DE LEI Nº 
7.342/10 – do Senado Federal – Renato Casagrande 
– (PLS 245/2007) – que “acrescenta § 5º ao art. 68 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para determinar 
ao Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais a utilização da internet para a remessa, ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do registro 
dos óbitos mensalmente ocorridos”. (Apensados: PL 
920/2011 e PL 3914/2012) RELATOR: Deputado PAU-
LO FOLETTO. PARECER: pela aprovação deste, do 
PL 920/2011, e do PL 3914/2012, apensados, com 
substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO RELATOR. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 13 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre a obrigação das prestado-
ras do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem 
aos seus assinantes quando da realização de campa-
nhas de vacinação”. RELATOR: Deputado FÁBIO RA-
MALHO. PARECER: pela rejeição. O Deputado Ma-
noel Junior apresentou voto em separado em 
02/10/2012. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 14 

– PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – Do Sr. Paulo Pi-
menta – que “determina a oferta de canais avulsos no 
serviço de televisão por assinatura”. RELATOR: Depu-
tado ROMERO RODRIGUES. PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Arolde de Oliveira apresentou voto em 
separado em 10/07/2012. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 7.133/10 – Do Sr. 
Edmilson Valentim – que “dispõe sobre a obrigatorie-
dade de adoção de carregadores de terminais de te-
lefonia celular com interfaces e propriedades elétricas 
padronizadas”. (Apensado: PL 7262/2010) RELATOR: 
Deputado ROMERO RODRIGUES. PARECER: pela 
rejeição deste, e do PL 7262/2010, apensado. RETI-
RADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 16 – PROJETO DE 
LEI Nº 275/11 – Do Sr. Chico Lopes – que “proíbe a 
cobrança de roaming nacional ou adicional de deslo-
camento, em localidades atendidas pelas mesmas 
redes das operadoras de telefonia móvel contratada”. 
(Apensado: PL 967/2011) RELATOR: Deputado FÁBIO 
RAMALHO. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
967/2011, apensado, na forma do substitutivo aprova-
do pela Comissão de Defesa do Consumidor. RETI-
RADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 17 – PROJETO DE 
LEI Nº 834/11 – Do Sr. Carlinhos Almeida – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 6.538, de 22 
de julho de 1978, com o objetivo de ampliar o direito 
de acesso domiciliar ao serviço postal e de telegrama”. 
RELATOR: Deputado PAULO WAGNER. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
18 – PROJETO DE LEI Nº 973/11 – Do Sr. Romero 
Rodrigues – que “dispõe sobre o acesso a telefonia 
fixa e móvel nas rodovias federais e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 2037/2011) RELATOR: De-
putado EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela 
aprovação deste, e do PL 2037/2011, apensado, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Rogério Peninha 
Mendonça, em 31/10/2012. O Deputado Rogério 
Peninha Mendonça apresentou voto em separado 
em 06/11/2012. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
19 – PROJETO DE LEI Nº 1.808/11 – Do Sr. Dr. Jorge 
Silva – que “altera a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, com o objetivo de instituir cam-
panha em cartões telefônicos contra o consumo de 
crack e outras drogas”. RELATOR: Deputado AUREO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. RETIRADO 
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 
2.410/11 – Do Sr. Taumaturgo Lima – que “acrescenta 
artigo à Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras provi-
dências””. RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda nº 01/11 
apresentada ao projeto. Vista ao Deputado Sibá Ma-
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chado, em 05/09/2012. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.584/11 – Do Sr. 
João Rodrigues – que “dispõe sobre a dublagem de 
filmes estrangeiros exibidos por meio de emissoras de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) abertas, e 
por canais transmitidos por meio de televisão por as-
sinatura cuja programação seja empacotada em terri-
tório nacional”. (Apensado: PL 2630/2011) RELATOR: 
Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela rejeição 
deste, e do PL 2630/2011, apensado. Vista à Depu-
tada Luiza Erundina, em 05/09/2012. RETIRADO DE 
PAUTA PELO RELATOR. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
3.176/12 – Do Sr. Edson Pimenta – que “altera a Lei 
Postal para tornar obrigatória a identificação do reme-
tente de pequenas-encomendas e encomendas”. RE-
LATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 23 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.216/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, obrigando as operadoras de telefonia celular a 
encaminharem gratuitamente as mensagens curtas de 
texto de seus assinantes destinadas aos serviços pú-
blicos de emergência da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros”. RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.728/12 – Do Sr. Ariosto Holanda – que 
“dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e pequenas 
empresas e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado ELIENE LIMA. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. Nada mais ha-
vendo a trata, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou os trabalhos às onze horas e dezoi-
to minutos. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Eduardo Azeredo, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Sétima Reunião Ordi-
nária Realizada em 13 de Novembro de 2012

Às quinze horas e vinte e dois minutos do dia 
treze de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Alessandro 
Molon e Fabio Trad – Vice-Presidentes; Alceu Morei-
ra, Anthony Garotinho, Arnaldo Faria de Sá, Asdrubal 
Bentes, Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, Delega-

do Protógenes, Dr. Grilo, Edson Silva, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Félix Mendonça Júnior, João Paulo 
Lima, José Nunes, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz 
Pitiman, Marçal Filho, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre 
Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Teixeira, Roberto Freire, Ronaldo 
Fonseca, Sandra Rosado, Valtenir Pereira e Vicente 
Candido – Titulares; Assis Melo, Benjamin Maranhão, 
Cida Borghetti, Dilceu Sperafico, Dudimar Paxiuba, 
Efraim Filho, Francisco Escórcio, Gabriel Guimarães, 
Gonzaga Patriota, Iriny Lopes, Jaime Martins, João 
Dado, José Guimarães, Liliam Sá, Lourival Mendes, Luiz 
Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, Marcos Rogério, 
Professor Setimo, Reinaldo Azambuja, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex – Suplentes Deixaram 
de comparecer os Deputados Alexandre Cardoso, An-
dre Moura, Antonio Bulhões, Armando Vergílio, Arthur 
Oliveira Maia, Bonifácio de Andrada, Danilo Forte, Dr. 
Dilson Drumond, Eduardo Cunha, Evandro Milhomen, 
Fábio Ramalho, Felipe Maia, Francisco Araújo, Henri-
que Oliveira, Jerônimo Goergen, João Campos, João 
Paulo Cunha, Jorginho Mello, José Mentor, Jutahy Ju-
nior, Luiz Carlos, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Pas-
tor Marco Feliciano , Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, 
Vicente Arruda, Vieira da Cunha e Vilson Covatti. O 
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Alessandro Molon 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia-
ção a Ata da quinquagésima sexta reunião ordinária 
realizada em sete de novembro. O Deputado Márcio 
Macêdo requereu dispensa da leitura da Ata. Em vo-
tação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Assumiu 
a Presidência o Deputado Márcio Macêdo. O Deputa-
do Alessandro Molon sugeriu a suspensão da reunião 
por dez minutos para que se informasse aos membros 
da Comissão que a reunião foi aberta. O Presidente 
suspendeu os trabalhos. O Deputado Mendonça Fi-
lho declarou reiniciados os trabalhos às quinze horas 
e cinquenta e um minutos. 1 – ANTEPROJETO Nº 
7/12 – da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania – (REL 3/2012) – que “acrescenta e altera 
dispositivos à Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 
(Lei de crimes ambientais)”. Usou da palavra o relator, 
Deputado Alessandro Molon. Foi concedida vista ao 
Deputado Francisco Escórcio. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 104/12 – Do Sr. Alessandro Molon – (APJ 5/2012) 
– que “requer a retificação do texto do Anteprojeto de 
Lei nº 5, de autoria da Subcomissão de Crimes e Pe-
nas por erro material: de aperfeiçoar a tipificação do 
crime de “Quadrilha ou bando miliciano”, prevista no Art. 
288-A do Código penal, mas conferiu a este uma pena 
mínima diferente da prevista na alteração determinada 
pela Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012. Como 
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o objetivo da Subcomissão Especial não é o de arre-
fecer a punição para esta conduta, ao contrário, faz-se 
necessária adequação da pena mínima proposta no 
Anteprojeto àquela prevista na Lei nº 12.720/12. Além 
disso, a amplitude do tipo proposto pelo Anteprojeto 
torna obrigatória a revogação do Art. 288-A do Código 
Penal, posto que conflitantes entre si”. Lido o Requeri-
mento, não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foi aprovado o Requerimento. 3 – ANTE-
PROJETO Nº 8/12 – da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania – (REL 3/2012) – que “altera os 
arts. 94, 96, 97, 98 e 99 da Lei no 10.741, de 1o de ou-
tubro 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”. Lido o anteprojeto, foi concedida 
vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa. Assumiu 
a Presidência o 2º Vice-Presidente, Deputado Fabio 
Trad. 4 – ANTEPROJETO Nº 9/12 – da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania – (REL 3/2012) 
– que “acrescenta Art. 235-A e altera os Arts. 236, 237, 
239, 241-B, 241-D, 243 e 244-B da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
Lido o anteprojeto, o relator excluiu o parágrafo único 
do art. 243, com o acréscimo de expressão no caput. 
Excluiu, também, na Justificativa – Propostas de al-
teração, a frase: “Acrescenta-se, no art.232, o termo: 
“exceto na hipótese de prática educativa por pai ou tu-
tor””. Discutiu a matéria o Deputado Francisco Escórcio. 
Foi concedida vista conjunta aos Deputados Francisco 
Escórcio e Maurício Quintella Lessa. Usou da palavra 
o Deputado Marcos Rogério. 5 – ANTEPROJETO Nº 
1/12 – da Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania – (REL 3/2012) – que “altera os arts. 121, 122, 
129 e 136 e revoga o § 1o do art. 121 e os arts. 123 
e 134 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal (Lei de crimes contra a vida)” e 
SUGESTÕES. O Presidente informou que havia sobre 
a Mesa requerimento de retirada de pauta da matéria, 
de autoria de Deputado Marcos Rogério, que encami-
nhou favoravelmente. O Deputado Alessandro Molon 
sugeriu que se encerrassem os trabalhos devido às 
matérias seguintes serem polêmicas e ele, como re-
lator da Subcomissão, havia se comprometido a avisar 
aos membros quando seriam debatidas. O Deputado 
Marcos Rogério retirou o requerimento de retirada de 
pauta. Não havendo divergência, o Senhor Presidente 
encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e três 
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima quarta-feira, quatorze de novembro, às dez 
horas, para apreciar os itens da pauta já divulgada. 
E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a 
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 

assinada pelo Presidente em exercício, Deputado Fabio 
Trad, , e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária, 
Realizada em 31 de Outubro de 2012.

Às dez horas e trinta minutos do dia trinta e um 
de outubro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Educação e Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Depu-
tados titulares: Newton Lima – Presidente; Raul Hen-
ry, Pedro Uczai e Paulo Rubem Santiago – Vice-Pre-
sidentes; Acelino Popó, Ademir Camilo, Alex Canziani, 
Artur Bruno, Biffi, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, Izal-
ci, Jorge Boeira, Lelo Coimbra, Luiz Carlos Setim, Luiz 
Noé, Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra 
Rezende, Reginaldo Lopes, Stepan Nercessian, Tiri-
rica, Waldenor Pereira e Waldir Maranhão; Deputados 
suplentes: Aline Corrêa, Eduardo Barbosa, Geraldo 
Resende, Gilmar Machado, Jean Wyllys, João Bittar, 
Jorginho Mello, José Linhares, Keiko Ota, Miriquinho 
Batista, Nilson Leitão e Rogério Peninha Mendonça. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alice Portugal, 
Chico Alencar, Gabriel Chalita, Joaquim Beltrão, Mara 
Gabrilli, Paulo Freire e Rogério Marinho. ABERTURA: 
Havendo número regimental conforme estabelecido 
no art. 50 do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, o Presidente Deputado Newton Lima (PT/SP) 
declarou iniciados os trabalhos e colocou à apreciação 
a Ata da 26ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada 
em 05/09/2012, dispensando sua leitura tendo em vis-
ta prévia distribuição aos senhores membros. Em vo-
tação, a Ata foi aprovada à unanimidade. Antes de dar 
início à Ordem do Dia, o Presidente proferiu os seguin-
tes AVISOS: na próxima reunião deliberativa progra-
mada para o dia 07/11/2012, este Colegiado deve 
escolher os três indicados que serão agraciados com 
o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2012, atividade 
para a qual foram convidados todos os membros da 
CEC; na mesma reunião está prevista a presença da 
Ministra de Estado Marta Suplicy para apresentar aos 
integrantes desta Comissão o seu plano de trabalho e 
os projetos da sua gestão no Ministério da Cultura e, 
logo a seguir, deve participar de café da manhã no 
Salão Verde da Câmara dos Deputados, a partir das 
8 horas, em uma promoção conjunta desta Comissão 
com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultu-
ra, presidida pela Deputada Jandira Feghali, a qual 
pretende também conversar com a Ministra sobre os 
volumes de recursos e as emendas temáticas e de 
bancada, definindo parâmetros para o posicionamen-
to oficial e institucional da Comissão em relação ao 
orçamento, evento para o qual convidou todos os mem-
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bros da CEC. O Presidente Informou, ainda, que o 
Deputado Chico Alencar, combativo membro desta 
Comissão, está se recuperando bem da cirurgia car-
díaca a que foi submetido, e que vai encaminhar, em 
nome da Comissão, votos de êxito na cirurgia e pron-
to restabelecimento, tendo o Deputado, como pessoa 
extremamente gentil e generosa que é, nos agradeci-
do com a seguinte frase que faço questão de registrar: 
“ Agradeço de coração sua preocupação, prece, ener-
gia positiva e mensagem. O remédio da solidariedade 
é o mais potente e curativo. Isto não tem preço e fica-
rá guardado comigo até o fim de meus dias aqui na 
Terra. Pelo seu carinho recebi uma ‘transfusão’ vital”. 
Parabenizou os colegas que se elegeram prefeitos nas 
últimas eleições municipais, lamentando que estes 
deixarão o Colegiado no próximo ano, são eles: De-
putado Audifax, município de Serra/ES; Deputado Jo-
aquim Beltrão, município de Coruripe/AL; Deputado 
Gilmar Machado, município de Uberlândia/MG; e De-
putado Luiz Carlos Setim, município de São José dos 
Pinhais/PR. Em seguida passou a palavra à Deputada 
Fátima Bezerra, que renovou o convite aos parlamen-
tares do Grupo de Trabalho do Piso Salarial Nacional 
do Magistério, por ela presidido, para audiência com 
o Presidente da Casa, às 11 horas, extensivo aos 
membros da CEC tendo em vista a relevância e o ex-
tremo interesse de todos no tema, ocasião em que 
será apresentada ao Deputado Marco Maia a propos-
ta de mecanismo de atualização do piso nacional sa-
larial do magistério, acordada após diversas reuniões 
e audiências públicas envolvendo a CNM, Consed, 
Confaz, Undime, CNTE, Campanha pelo Direito à Edu-
cação, e outras entidades interessadas no tema. Na 
sequência, o Presidente, atendendo aos Requerimen-
tos apresentados e aprovados, retirou da Pauta os 
seguintes projetos: 8 – Projeto de Lei nº 7.620/10 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 181/2009) 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza 
e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 
outras providências”, a fim de assegurar a gratuidade 
dos serviços de registro de obras intelectuais ao hi-
possuficiente”. Relator: Deputado Luiz Noé. Parecer: 
pela aprovação. (Avulso nº 178). Autor do Requerimen-
to: Deputado Biffi (PT/MS); 14 – Projeto de Lei nº 
7.032/10 – do Senado Federal – Roberto Saturnino 
– (PLS 337/2006) – que “altera os §§ 2º e 6º do art. 26 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa 
as diretrizes e bases da educação nacional, para ins-
tituir, como conteúdo obrigatório no ensino de Artes, 
a música, as artes plásticas e as artes cênicas”. (Apen-
sado: PL 4/2011) Relator: Deputado Raul Henry. Pa-
recer: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011 da 

CEC, e do PL 4/2011, apensado, na forma do substi-
tutivo anexo. (Avulso nº 16). Autor do Requerimento: 
Deputado Pedro Uczai (PT/SC); 17 – Projeto de Lei 
nº 7.505/10 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 
10/2010) – que “dispõe sobre a instituição do Dia Na-
cional do Vigilante”. (Apensado: PL 7399/2010) Rela-
tora: Deputada Fátima Bezerra. Parecer: pela aprova-
ção deste, e do PL 7399/2010, apensado. (Avulso nº 
182). Autor do Requerimento: Deputado Jean Wyllys 
(PSol/RJ); 19 – Projeto de Lei nº 8.043/10 – do Se-
nado Federal – Patricia Saboya – (PLS 698/2007) – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 
Nacional de Educação Infantil para a Expansão da 
Rede Física (Pronei), dispõe sobre financiamento para 
construir e equipar unidades de educação infantil, al-
tera as Leis nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Gilmar Machado. Parecer: 
pela rejeição. (Avulso nº 149). Autor do Requerimento: 
Deputado Gilmar Machado (PT/MG); 39 – Projeto de 
Lei nº 477/11 – Do Sr. Hugo Leal – que “dispõe sobre 
o cumprimento do horário de início anunciado para 
apresentações ofertadas ao público em geral”. Relator: 
Deputado Chico Alencar. Parecer: pela aprovação. 
(Avulso nº 133). Autor do Requerimento: Deputado 
Costa Ferreira (PSC/MA); 43 – Projeto de Lei nº 695/11 
– Do Sr. Andre Moura – que “dispõe sobre a criação 
de Escola Técnica Federal de Japaratuba / SE”. Rela-
tor: Deputado Joaquim Beltrão. Parecer: pela rejeição 
deste, com envio de Indicação ao Poder Executivo. 
Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 05/09/2012. 
(Avulso nº 176). Autor do Requerimento: Deputado 
Costa Ferreira (PSC/MA); 51 – Projeto de Lei nº 
1.584/11 – Do Sr. Eduardo Azeredo – que “altera a 
redação do § 2º do art. 1º da Lei nº 10.473, de 27 de 
junho de 2002, para incluir na área de atuação da Fun-
dação Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
os municípios da região mineira do Vale do São Fran-
cisco”. Relator: Deputado Waldenor Pereira. Parecer: 
pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. (Avulso nº 212). Autora do Requerimento: De-
putada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/
TO); 79 – Projeto de Lei nº 4.005/12 – Da Sra. Erika 
Kokay – que “institui a Semana Nacional dos Conta-
dores de História”. Relator: Deputado Tiririca. Parecer: 
pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. (Avulso nº 220). Autor do Requerimento: Depu-
tado Tiririca (PR/SP). ORDEM DO DIA: A – Requeri-
mentos: 1 – Requerimento nº 198/12 – Do Sr. Stepan 
Nercessian – que “requer a realização de audiência 
pública no âmbito da Comissão de Educação e Cultu-
ra, para debater sobre a Educação Domiciliar”. Não 
apreciado em razão do pedido de retirada de pauta 
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pelo autor; 2 – Requerimento nº 199/12 – Do Sr. Raul 
Henry – que “requer autorização da Comissão de Edu-
cação e Cultura – CEC a fim de que pedido seja sub-
metido à apreciação da Presidência da Câmara dos 
Deputados para que um grupo de parlamentares des-
ta comissão, acompanhado de respectiva assessoria 
técnica, realize, com ônus para esta Casa, no período 
compreendido entre 04 e 19 de outubro, viagem de 
seis dias, a título de Missão Oficial Câmara dos Depu-
tados (com finalidade cultural e institucional), prepa-
ratória para o Seminário Internacional, nos termos do 
Requerimento nº 189/12, de minha autoria, aprovado 
por esta CEC em 08.08.12, sobre a importância do 
legado de Marianne Perreti, única mulher a participar 
na equipe de artistas que colaboraram com Oscar Nie-
meyer e Lúcio Costa na construção dos palácios da 
Capital Federal”. Em votação, o Requerimento foi apro-
vado à unanimidade; 3 – Requerimento nº 200/12 
– Do Sr. Izalci – que “requer a realização de audiência 
pública na Comissão de Educação e Cultura para de-
bater sobre o PL 4372/2012 que trata da criação do 
Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Edu-
cação Superior – Insaes e dá outras providências”. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado à unanimida-
de; 4 – Requerimento nº 201/12 – Do Sr. Oziel Oli-
veira – que “requer a realização de Audiência Pública 
com os membros dessa Comissão na cidade de São 
Francisco – MG para debater a criação de um Campus 
Universitário da Universidade do Vale do São Francis-
co – UNIVASF”. Em votação, o Requerimento foi apro-
vado à unanimidade; 5 – Requerimento nº 202/12 
– Do Sr. Jorginho Mello – que “”Requer Audiência Pú-
blica na Comissão de Educação e Cultura, a fim de 
discutir a proficiência em língua estrangeira dos nossos 
alunos e a Internacionalização das Universidades””. 
Em votação, o Requerimento foi aprovado à unani-
midade; 6 – Requerimento nº 203/12 – Do Sr. Fran-
cisco Praciano e outros – que “requer a realização de 
Seminário no âmbito da Comissão de Educação e 
Cultura, com apoio da Frente Parlamentar Mista da 
Educação do Congresso Nacional, para debater sobre 
a inclusão de temas de relevantes valores sociais nos 
currículos dos ensinos fundamental e médio, objeto de 
inúmeras proposições legislativas apresentadas por 
deputados federais e senadores”. Em votação, o Re-
querimento foi aprovado à unanimidade; 7 – Reque-
rimento nº 204/12 – Do Sr. Penna – que “requer a 
realização de Audiência Pública para discutir a impor-
tância de Luiz Gonzaga do Nascimento para a cultura 
brasileira”. Em votação, o Requerimento foi aprovado 
à unanimidade. Antes de dar início à apreciação do 
item “B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple-
nário: PRIORIDADE”, o Presidente colocou em análise 

dois (02) Requerimentos de inversão da pauta apre-
sentados pelo Deputado Reginaldo Lopes, para apre-
ciação imediata dos itens 22 – Projeto de Lei nº 
2.204/11, e 23 – Projeto de Lei nº 3.534/12 – ambos 
do Poder Executivo e da relatoria do Deputado Walde-
nor Pereira. Não houve debate. Em votação, os Re-
querimentos foram aprovados à unanimidade, tendo 
o Presidente procedido à inversão da ordem dos tra-
balhos: 22 – Projeto de Lei nº 2.204/11 – Do Poder 
Executivo – que “dispõe sobre a criação da Universi-
dade Federal do Oeste da Bahia – UFOBA, por des-
membramento da Universidade Federal da Bahia – 
UFBA, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Waldenor Pereira. Parecer: pela aprovação deste. O 
Relator apresentou o Relatório e o voto. Não houve 
debate. Em votação, o Parecer foi aprovado à una-
nimidade. 23 – Projeto de Lei nº 3.534/12 – Do Poder 
Executivo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para fazer constar a exigência 
de manifestação de órgão normativo do sistema de 
ensino para o fechamento de escolas do campo”. Re-
lator: Deputado Waldenor Pereira. Parecer: pela apro-
vação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2012 da 
CEC. O Relator leu o seu Relatório. Os Deputados 
Pedro Uczai e Professora Dorinha Seabra Rezende, 
na forma do artigo 57 – inciso XVI do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, pediram vista ao 
Projeto. Vista conjunta concedida. Dando prossegui-
mento a Ordem do Dia, o Presidente retomou à sequ-
ência original da pauta. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: Priorida-
de: 15 – Projeto de Lei nº 7.277/10 – do Senado Fe-
deral – Marconi Perillo – (PLS 534/2009) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Fe-
deral de Goiás na região noroeste de Goiânia – GO”. 
Relator: Deputado Raul Henry. Parecer: pela rejeição, 
com envio de Indicação ao Poder Executivo. Não hou-
ve debate. Em votação, o Parecer foi aprovado à 
unanimidade. 16 – Projeto de Lei nº 7.293/10 – do 
Senado Federal – Rosalba Ciarlini – (PLS 299/2009) 
– que “autoriza o Poder Executivo a implantar campus 
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte no Muni-
cípio de Alexandria – RN”. Relator: Deputado Eduardo 
Barbosa. Parecer: pela rejeição, com envio de Indica-
ção ao Poder Executivo. Não houve debate. Em vota-
ção, o Parecer foi aprovado à unanimidade. 18 – 
Projeto de Lei nº 7.515/10 – do Senado Federal – Gil-
berto Goellner – (PLS 307/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de 
Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT”. Relator: 
Deputado Raul Henry. Parecer: pela rejeição, com en-
vio de Indicação ao Poder Executivo. Não houve de-
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bate. Em votação, o Parecer foi aprovado à unani-
midade. 20 – Projeto de Lei nº 1.406/11 – do Senado 
Federal – Lídice da Mata – (PLS 66/2011) – que “de-
nomina “Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 
que liga os Municípios de Salvador e Feira de Santana, 
no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Oziel Oliveira. 
Parecer: pela aprovação. Não houve debate. Em vota-
ção, o Parecer foi aprovado à unanimidade. Trami-
tação ordinária: 24 – Projeto de Lei nº 6.640/06 – Do 
Sr. Wellington Fagundes – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a transformar o Campus Universitário de Sinop 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 
Universidade Federal da Região Norte de Mato Gros-
so e dá outras providências”. Relator: Deputado Lelo 
Coimbra. Parecer: pela rejeição, com envio de Indica-
ção ao Poder Executivo. Não houve debate. Em vota-
ção, o Parecer foi aprovado à unanimidade. 25 – 
Projeto de Lei nº 858/07 – Do Sr. Neilton Mulim – que 
“institui a Semana Nacional de Esclarecimento e In-
centivo à Doação de Órgãos”. Relator: Deputado Lelo 
Coimbra. Parecer: pela aprovação, com a emenda 
anexa. Não houve debate. Em votação, o Parecer foi 
aprovado à unanimidade. 37 – Projeto de Lei nº 
93/11 – Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos – 
que “denomina “Rodovia Benedito de Paula Nascimen-
to” o trecho da rodovia BR-146, entre as cidades de 
Araxá e Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais”. 
Relator: Deputado Eduardo Barbosa. Parecer: pela 
aprovação. Não houve debate. Em votação, o Parecer 
foi aprovado à unanimidade. 42 – Projeto de Lei nº 
563/11 – Do Sr. Lindomar Garçon – que “dispõe sobre 
a garantia de cursos profissionalizantes e estágios a 
adolescentes residentes em orfanatos e/ou abrigos”. 
Relator: Deputado Mauro Benevides. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Não houve debate. Em 
votação, o Parecer foi aprovado à unanimidade. 46 
– Projeto de Lei nº 1.141/11 – Do Sr. Bernardo San-
tana de Vasconcellos – que “denomina “Rodovia José 
Alencar” o trecho da rodovia BR-381 Norte, entre as 
cidades de Belo Horizonte a Governador Valadares, 
no Estado de Minas Gerais”. Relator: Deputado Regi-
naldo Lopes. Parecer: pela aprovação. Não houve de-
bate. Em votação, o Parecer foi aprovado à unani-
midade. 47 – Projeto de Lei nº 1.304/11 – Do Sr. Dr. 
Ubiali – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Es-
cola Técnica Federal de Franca, no Estado de São 
Paulo”. Relator: Deputado Professor Setimo. Parecer: 
pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. Não houve debate. Em votação, o Parecer foi 
aprovado à unanimidade. 48 – Projeto de Lei nº 
1.307/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Ituvera-
va, no Estado de São Paulo”. Relator: Deputado Joa-

quim Beltrão. Parecer: pela rejeição, com envio de 
Indicação ao Poder Executivo. Não houve debate. Em 
votação, o Parecer foi aprovado à unanimidade. 55 
– Projeto de Lei nº 1.858/11 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “confere ao município de Anchieta, no Estado de 
Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Produ-
ção de Sementes Crioulas”. Relator: Deputado Henri-
que Afonso. Parecer: pela aprovação. Não houve de-
bate. Em votação, o Parecer foi aprovado à unani-
midade. 56 – Projeto de Lei nº 1.900/11 – Do Sr. Luiz 
Nishimori – que “confere ao Município de Santa Fé, 
Estado do Paraná, o título de “Capital da Fotografia””. 
Relator: Deputado Luiz Carlos Setim. Parecer: pela 
aprovação. Não houve debate. Em votação, o Parecer 
foi aprovado à unanimidade. 59 – Projeto de Lei nº 
1.977/11 – Do Sr. José Otávio Germano – que “deno-
mina “Rodovia Luís Antônio Trindade Amin” o trecho 
da BR-153, compreendido entre a Empresa Horbach 
e o acesso à Empresa Granol, na cidade de Cachoei-
ra do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. Relator: De-
putado Eliseu Padilha. Parecer: pela aprovação deste, 
e do Substitutivo 1 da CVT. Não houve debate. Em 
votação, o Parecer foi aprovado à unanimidade. 61 
– Projeto de Lei nº 2.324/11 – Do Sr. Ronaldo Bene-
det – que “denomina Ponte “Anita Garibaldi” a ponte 
que será construída na travessia da Lagoa da Cabe-
çuda e do Canal Laranjeira da duplicação da BR-101/
Sul, no Município de Laguna – SC”. Relator: Deputado 
Jorge Boeira. Parecer: pela aprovação deste, nos ter-
mos do substitutivo da Comissão de Viação e Trans-
portes. Não houve debate. Em votação, o Parecer foi 
aprovado à unanimidade. 62 – Projeto de Lei nº 
2.329/11 – Do Sr. Gonzaga Patriota – que “denomina 
“Rodovia Joaquim Pinto Lapa” o trecho da Rodovia 
BR-408 situado no Estado de Pernambuco”. Relator: 
Deputado Anderson Ferreira. Parecer: pela aprovação. 
Não houve debate. Em votação, o Parecer foi apro-
vado à unanimidade. 64 – Projeto de Lei nº 2.532/11 
– Do Sr. Giovani Cherini – que “institui a data de 31 de 
janeiro como o Dia Nacional das Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural – RPPN”. Relator: Deputado 
Alex Canziani. PARECER: pela aprovação. Não houve 
debate. Em votação, o Parecer foi aprovado à una-
nimidade. 67 – Projeto de Lei nº 2.951/11 – Do Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “denomina “Rodovia Lan-
dri de Oliveira Cambraia”, o trecho da rodovia BR-156, 
entre as cidades de Macapá e Oiapoque, no Estado 
do Amapá” Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Não houve 
debate. Em votação, o Parecer foi aprovado à una-
nimidade. 69 – Projeto de Lei nº 3.127/12 – Do Sr. 
Onyx Lorenzoni – que “denomina “Ponte da Legalida-
de” a ponte a ser construída sobre o Lago Guaíba, li-
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gando o local denominado Saco da Alemoa à Rua 
Dona Teodora, no bairro Humaitá, na cidade de Porto 
Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul”. Re-
lator: Deputado Rogério Peninha Mendonça. Parecer: 
pela aprovação. Não houve debate. Em votação, o 
Parecer foi aprovado à unanimidade. 71 – Projeto 
de Lei nº 3.341/12 – Da Sra. Janete Capiberibe – que 
“declara o ambientalista Chico Mendes patrono do 
meio ambiente brasileiro”. Relator: Deputado Henrique 
Afonso. PARECER: pela aprovação. Não houve deba-
te. Em votação, o Parecer foi aprovado à unanimi-
dade. 72 – Projeto de Lei nº 3.381/12 – Do Sr. Paulo 
Piau – que “denomina “Rodovia Deputado José Felippe 
da Silva” o trecho da BR-146 que liga os Municípios 
de Guaxupé e Passos, em Minas Gerais”. Relator: De-
putado Ademir Camilo. Parecer: pela aprovação. Não 
houve debate. Em votação, o Parecer foi aprovado à 
unanimidade. 74 – Projeto de Lei nº 3.683/12 – Da 
Sra. Sandra Rosado – que “inscreve o nome de Jovita 
Alves Feitosa no Livro dos Heróis da Pátria”. Relator: 
Deputado Miriquinho Batista. Parecer: pela aprovação. 
Não houve debate. Em votação, o Parecer foi apro-
vado à unanimidade. 75 – Projeto de Lei nº 3.684/12 
– Da Sra. Sandra Rosado – que “inscreve o nome de 
Clara Felipa Camarão no Livro dos Heróis da Pátria”. 
Relatora: Deputada Fátima Bezerra. Parecer: pela 
aprovação. Não houve debate. Em votação, o Parecer 
foi aprovado à unanimidade. 77 – Projeto de Lei nº 
3.724/12 – Do Sr. Rogério Carvalho – que “inscreve o 
nome do Cacique Serigy no Livro dos Heróis da Pá-
tria”. Relator: Deputado Jean Wyllys. Parecer: pela 
aprovação. Não houve debate. Em votação, o Parecer 
foi aprovado à unanimidade. Em seguida, tendo em 
vista permitir a participação dos parlamentares na reu-
nião com o Presidente da Câmara dos Deputados so-
bre o piso salarial do magistério, o Presidente declarou 
encerrada a reunião e reiterou o convite para o com-
parecimento de todos ao encontro, ficando, portanto, 
adiada a apreciação das matérias relacionadas a 
seguir: B – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: Tramitação ordinária: 9 – Projeto de De-
creto Legislativo nº 534/11 – Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “susta os efeitos do § 7º, do art.1º da Portaria 
nº 1, de 22 de janeiro de 2010, do Ministério da Edu-
cação, que veda, em qualquer hipótese, a concessão 
de financiamento por meio do FIES a cursos superio-
res ministrados na modalidade de ensino a distância 
(EAD)”. Relator: Deputado Gilmar Machado. Parecer: 
pela rejeição. O Deputado Izalci apresentou voto em 
separado em 18/09/2012. 10 – Projeto de Lei nº 
2.971/11 – Do Sr. Diego Andrade – que “erige em Mo-
numento Nacional a Rota do Café”. Relator: Deputado 
Gilmar Machado. Parecer: pela aprovação. C – Propo-

sições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co-
missões: Prioridade: 11 – Projeto de Lei nº 4.041/08 
– do Senado Federal – Marconi Perillo – (PLS 85/2007) 
– que “altera os arts. 1º, 5º, 14 e 16 da Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Uni-
versidade para Todos – PROUNI e dá outras providên-
cias, para permitir a adesão de instituições estaduais 
e municipais não-gratuitas”. (Apensado: PL 686/2007 
(Apensados: PL 766/2007, PL 1588/2007, PL 2489/2007 
e PL 2643/2011)) Relator: Deputado Newton Lima. 
Parecer: pela rejeição deste, do PL 766/2007, do PL 
1588/2007, do PL 2489/2007, do PL 2643/2011, e do 
PL 686/2007, apensados. Vista ao Deputado Izalci, em 
27/06/2012. 12 – Projeto de Lei nº 5.319/09 – do Se-
nado Federal – Aloizio Mercadante – que “altera a Lei 
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre 
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 2887/2008, 
PL 1177/2011 e PL 1481/2011) Relator: Deputado 
Jorge Boeira. Parecer: pela rejeição do PL 2887/2008, 
e do PL 1177/2011, apensados, e pela aprovação des-
te, e do PL 1481/2011, apensado, na forma do subs-
titutivo. 13 – Projeto de Lei nº 5.902/09 – do Senado 
Federal – Cristovam Buarque – (PLS 256/2008) – que 
“autoriza a criação de Centros de Pesquisa e de De-
senvolvimento da Educação nas instituições federais 
de ensino superior”. (Apensado: PL 6243/2009) Rela-
tor: Deputado Newton Lima. Parecer: pela rejeição 
deste, com envio de Indicação ao Poder Executivo, e 
pela aprovação do PL 6243/2009, apensado. 21 – Pro-
jeto de Lei nº 1.785/11 – do Senado Federal – Gim 
Argello – (PLS 228/2010) – que “acrescenta inciso IX 
ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para 
incluir entre as incumbências dos estabelecimentos 
de ensino a promoção de ambiente escolar seguro e 
a adoção de estratégias de prevenção e combate ao 
bullying”. (Apensados: PL 7457/2010 (Apensados: PL 
283/2011 (Apensados: PL 350/2011 e PL 1841/2011), 
PL 908/2011, PL 1226/2011, PL 1633/2011 (Apensa-
do: PL 2108/2011), PL 1765/2011, PL 2048/2011 e PL 
3036/2011) e PL 3153/2012) RELATOR: Deputado 
Jean Wyllys. Parecer: pela aprovação deste, do PL 
283/2011, do PL 908/2011, do PL 1226/2011, do PL 
1633/2011, do PL 1765/2011, do PL 2048/2011, do PL 
3036/2011, do PL 350/2011, do PL 1841/2011, do PL 
2108/2011, do PL 7457/2010, e do PL 3153/2012, 
apensados, na forma do Substitutivo em anexo. Trami-
tação Ordinária: 26 – Projeto de Lei nº 1.429/07 – Do 
Sr. Silvio Torres – que “altera a Lei n.º 9.615, de 24 de 
março de 1998”. (Apensado: PL 3786/2008) Relator: 
Deputado Ariosto Holanda. Parecer: pela aprovação 
deste, com anexa emenda do relator, e pela rejeição 
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do PL 3786/2008, apensado. O Deputado Gilmar Ma-
chado apresentou voto em separado em 09/07/2008. 
27 – Projeto de Lei nº 2.425/07 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “denomina “Rodovia Deputado Aloízio 
Santos” o trecho da BR-262, do quilômetro Zero, em 
Cariacica, até o quilômetro 20, em Viana, no Estado 
do Espírito Santo”. Relator: Deputado Lelo Coimbra. 
Parecer: pela aprovação deste, e da EMS 2425/2007, 
apensado. 28 – Projeto de Lei nº 3.788/08 – Da Sra. 
Rebecca Garcia – que “acrescenta o § 6º ao art. 26 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir 
a Educação Ambiental como componente curricular 
obrigatório nos currículos do ensino fundamental e 
médio”. (Apensados: PL 4358/2008 (Apensados: PL 
7990/2010 (Apensado: PL 2062/2011), PL 1609/2011, 
PL 2576/2011 e PL 2731/2011), PL 5340/2009, PL 
6099/2009, PL 474/2011, PL 876/2011, PL 1139/2011 
e PL 1613/2011) Relator: Deputado Raul Henry. Pare-
cer: pela rejeição deste, do PL 4358/2008, do PL 
5340/2009, do PL 6099/2009, do PL 474/2011, do PL 
876/2011, do PL 1139/2011, do PL 1613/2011, do PL 
7990/2010, do PL 1609/2011, do PL 2576/2011, do PL 
2731/2011, e do PL 2062/2011, apensados, com envio 
de Indicação ao Poder Executivo. 29 – Projeto de Lei 
nº 4.124/08 – Do Sr. Chico Alencar – que “define o funk 
como forma de manifestação cultural e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. 
Parecer: pela rejeição, com envio de Indicação ao Po-
der Executivo. 30 – Projeto de Lei nº 4.234/08 – Do 
Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a criação do 
Programa Nacional de Prevenção e Combate ao Cân-
cer de Pele, da Semana Nacional de Prevenção e 
Combate ao Câncer de Pele, da obrigatoriedade de 
distribuição gratuita de protetor solar, pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS, e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4381/2008, PL 7337/2010, PL 
7523/2010 e PL 3001/2011) Relator: Deputado Lelo 
Coimbra. Parecer: pela rejeição deste, do PL 4381/2008, 
do PL 7337/2010, do PL 7523/2010, e do PL 3001/2011, 
apensados, com envio de Indicação ao Poder Execu-
tivo. 31 – Projeto de Lei nº 5.559/09 – Do Sr. Otavio 
Leite – que “estabelece que os programas de fomento, 
apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela admi-
nistração federal, possam se estender a atividades e 
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo 
Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensa-
do: PL 5724/2009) Relator: Deputado Mauro Benevides. 
Parecer: pela aprovação deste, e do PL 5724/2009, 
apensado, com substitutivo. Vista conjunta aos Depu-
tados Artur Bruno e Stepan Nercessian, em 13/06/2012. 
O Deputado Stepan Nercessian apresentou voto em 
separado em 26/06/2012. 32 – Projeto de Lei nº 
5.572/09 – Do Sr. Homero Pereira – que “acrescenta 

inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, 
para inserir, entre as incumbências da União, a de es-
tabelecer, em colaboração com os entes federados, 
padrões mínimos de infra-estrutura para os prédios 
escolares”. Relator: Deputado Miriquinho Batista. Pa-
recer: pela rejeição. 33 – Projeto de Lei nº 6.533/09 
– Da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a proibi-
ção de alienação de bens imóveis, de valor artístico, 
histórico e/ou cultural, pertencentes a instituições re-
ligiosas, que tenham recebido quaisquer imunidades, 
isenções e benefícios do Governo Federal, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Paulo Rubem San-
tiago. Parecer: pela rejeição. 34 – Projeto de Lei nº 
7.251/10 – Do Sr. Sandro Mabel – que “estabelece a 
dedutibilidade das doações a escolas públicas de en-
sino fundamental e médio para fins de apuração do 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Paulo Rubem San-
tiago. Parecer: pela aprovação. 35 – Projeto de Lei nº 
7.534/10 – Do Sr. Angelo Vanhoni – que “cria o Dia 
Nacional da Diplomacia Cultural e dá outras providên-
cias”. Relatora: Deputada Fátima Bezerra. Parecer: 
pela aprovação, na forma do substitutivo anexo, e com 
envio de Indicações ao Poder Executivo. 36 – Projeto 
de Lei nº 7.627/10 – Da Sra. Janete Rocha Pietá – que 
“altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática gênero e suas relações 
intra e interpessoais”. Relatora: Deputada Alice Portu-
gal. Parecer: pela aprovação. 38 – Projeto de Lei nº 
181/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “acrescenta o 
parágrafo 2º ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, para introduzir a destinação obriga-
tória dos materiais de informática apreendidos nas 
ações de combate ao contrabando para as escolas 
públicas”. (Apensados: PL 212/2011 e PL 2346/2011) 
Relator: Deputado Waldir Maranhão. Parecer: pela 
aprovação deste, do PL 212/2011, e do PL 2346/2011, 
apensados, na forma do Substitutivo anexo. 40 – Pro-
jeto de Lei nº 541/11 – Do Sr. Weliton Prado – que 
“dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direi-
to dos alunos das instituições da rede pública de en-
sino a terem acesso ao cinema”. Relator: Deputado 
Stepan Nercessian. Parecer: pela rejeição. 41 – Pro-
jeto de Lei nº 550/11 – Do Sr. Weliton Prado – que 
“obriga os estabelecimentos de ensino a disponibiliza-
rem assentos proporcionalmente adequados às pes-
soas obesas”. Relator: Deputado Lelo Coimbra. Pare-
cer: pela aprovação, na forma do substitutivo em ane-
xo. 44 – Projeto de Lei nº 759/11 – Do Sr. Padre Ton 
– que “acrescenta o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº 
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8.313 de 1991”. Relator: Deputado Jean Wyllys. Pare-
cer: pela aprovação, com emenda. 45 – Projeto de Lei 
nº 977/11 – Do Sr. Fernando Jordão – que “torna obri-
gatório o treinamento dos funcionários que trabalhem 
no controle de entrada e saída das unidades de ensi-
no”. Relator: Deputado Jorge Boeira. Parecer: pela 
aprovação. 49 – Projeto de Lei nº 1.503/11 – Do Sr. 
Stepan Nercessian – que “altera a Lei nº 662, de 6 de 
abril de 1949, que “Declara Feriados Nacionais os Dias 
1º de Janeiro, 1º de Maio, 7 de Setembro, 15 de No-
vembro e 25 de Dezembro”, para incluir a terça-feira 
de Carnaval entre os feriados nacionais”. Relator: De-
putado Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela aprova-
ção. 50 – Projeto de Lei nº 1.581/11 – Da Sra. Lucia-
na Santos – que “dispõe sobre a instituição e funcio-
namento do Fundo Especial do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – Funphan”. Relatora: Deputada 
Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. 52 – Projeto 
de Lei nº 1.702/11 – Do Sr. Jose Stédile – que “deter-
mina a obrigatoriedade de matrícula em instituição de 
ensino aos atletas com menos de 18 anos e que não 
tenham concluído o ensino médio, vinculados a enti-
dades desportivas profissionais ou entidades de prá-
tica desportiva formadoras de atleta, bem como bene-
ficiários da Bolsa-Atleta”. Relator: Deputado Acelino 
Popó. Parecer: pela aprovação, com as emendas ane-
xas do relator. 53 – Projeto de Lei nº 1.814/11 – Do 
Sr. Valmir Assunção – que “dá estabilidade de vínculo 
acadêmico aos dirigentes estudantis na sua respecti-
va instituição de ensino e dá outras providências”. Re-
latora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela aprova-
ção. 54 – Projeto de Lei nº 1.838/11 – Do Sr. Gabriel 
Chalita – que “acrescenta artigo à Lei 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, que “dispõe sobre o serviço volun-
tário e dá outras providências””. (Apensado: PL 
1839/2011) Relator: Deputado Paulo Freire. Parecer: 
pela aprovação deste, e do PL 1839/2011, apensado, 
na forma do substitutivo anexo. 57 – Projeto de Lei nº 
1.901/11 – Do Sr. Adrian – que “denomina-se “Aero-
porto de Macaé / Rio de Janeiro – Benedito Lacerda” 
o aeroporto da cidade de Macaé, Estado do Rio de 
Janeiro”. Relator: Deputado Stepan Nercessian. Pare-
cer: pela rejeição. 58 – Projeto de Lei nº 1.971/11 – 
Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 5º da Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, para dispor sobre alteração no 
cálculo do montante de recursos financeiros destina-
dos aos entes governamentais, no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar”. Relator: Deputado 
Artur Bruno. Parecer: pela aprovação. 60 – Projeto de 
Lei nº 2.095/11 – Do Sr. Luis Tibé – que “dispõe sobre 
o monitoramento eletrônico com transmissão pela in-
ternet em estabelecimentos de ensino pré-escolar”. 

Relator: Deputado Gabriel Chalita. Parecer: pela rejei-
ção. 63 – Projeto de Lei nº 2.368/11 – Do Sr. Osmar 
Júnior – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, para tratar da disponibilidade de infra-
estrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino 
públicos e privados”. Relator: Deputado Artur Bruno. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 65 – Pro-
jeto de Lei nº 2.635/11 – Do Sr. Pastor Eurico – que 
“dispõe sobre o reembolso de mensalidade escolar”. 
Relator: Deputado Luiz Carlos Setim. Parecer: pela 
rejeição. 66 – Projeto de Lei nº 2.776/11 – Do Sr. Sa-
raiva Felipe – que “institui a Política Nacional de Saú-
de Vocal”. Relator: Deputado Artur Bruno. Parecer: pela 
rejeição, com envio de Indicação ao Poder Executivo. 
68 – Projeto de Lei nº 3.096/12 – Do Sr. Leonardo 
Gadelha – que “cria o Parque Nacional dos Dinossau-
ros, nos municípios de Sousa e São João do Rio do 
Peixe, no Estado da Paraíba”. Relator: Deputado Miri-
quinho Batista. Parecer: pela aprovação. 70 – Projeto 
de Lei nº 3.321/12 – Do Sr. Enio Bacci – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da inclusão da língua espa-
nhola nas escolas públicas iniciada no ensino funda-
mental”. RELATORA: Deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende. Parecer: pela rejeição. 73 – Projeto 
de Lei nº 3.400/12 – Do Sr. Enio Bacci – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da inclusão da disciplina “Di-
reitos Humanos” nas escolas públicas iniciada no en-
sino fundamental”. Relator: Deputado Gabriel Chalita. 
Parecer: pela rejeição, com envio de Indicação ao Po-
der Executivo. 76 – Projeto de Lei nº 3.705/12 – Da 
Sra. Sandra Rosado – que “inscreve o nome de Djalma 
Maranhão no “Livro dos Heróis da Pátria””. Relatora: 
Deputada Fátima Bezerra. Parecer: pela aprovação. 
78 – Projeto de Lei nº 3.841/12 – Da Sra. Aline Corrêa 
– que “confere ao Município de Caçapava, Estado de 
São Paulo, o título de “Capital Nacional do Antigomo-
bilismo””. Relator: Deputado Tiririca. Parecer: pela 
aprovação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente Deputado Newton Lima agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às onze 
horas e trinta e cinco minutos. Antes, porém, convidou 
os senhores membros para as seguintes atividades 
da Comissão: reunião ordinária de audiência pública, 
dia 06/11/2012, às 14 horas, no Plenário 10, Anexo II, 
para debater propostas de mudanças na Lei nº 
9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, referentes à educação infantil em 
creches públicas, diurnas e noturnas (PL 285/2011, 
do Deputado Sebastião Bala Rocha e PL 871/11 do 
Deputado Delegado Waldir), atendendo ao Requeri-
mento nº 130/11, da Deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende, aprovado em 07/12/2011; e, reunião 
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ordinária deliberativa, dia 07/11/2012, às 9h, no Ple-
nário 10, Anexo II, para debater os itens da pauta. O 
inteiro teor da reunião foi gravado e filmado, passando 
os arquivos de áudio e vídeo a integrarem o acervo 
documental desta reunião, para posterior transcrição 
mediante solicitação escrita devidamente justificada. 
E, para constar, eu Oswaldo Henrique Pereira Fernan-
des de Sousa lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Secretário desta 
Comissão de Educação e Cultura, Jairo Luís Brod e 
pelo Presidente Deputado Newton Lima, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 34ª Reunião Deliberativa Ordinária Re-
alizada em 7 de Novembro de 2012

Às dez horas e quatorze minutos do dia sete de 
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, sob 
a Presidência do Deputado Sarney Filho, Presidente. 
Registraram suas presenças os Senhores Deputa-
dos Sarney Filho (PV/MA) – Presidente; Penna (PV/
SP) e Rebecca Garcia (PP/AM) - Vice-Presidentes; 
Antônio Roberto (PV/MG), Augusto Carvalho (PPS/
DF), Felipe Bornier (PPS/RJ), Giovani Cherini (PDT/
RS), Leonardo Monteiro (PT/MG), Márcio Macêdo (PT/
SE), Marina Santanna (PT/GO), Paulo Piau (PMDB/
MG), Ricardo Tripoli (PSDB/SP) e Vilalba (PRB/PE) - 
Titulares; Antonio Bulhões (PRB/SP), Bernardo San-
tana de Vasconcellos (PR/MG), Fernando Ferro (PT/
PE), Fernando Marroni (PT/RS), Leandro Vilela (PMDB/
GO), Marco Tebaldi (PSDB/SC), Oziel Oliveira (PDT/
BA) e Paulo Cesar Quartiero (DEM/RR) - Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Givaldo Ca-
rimbão (PSB/AL), Irajá Abreu (PSD/TO), Marcio Bittar 
(PSDB/AC) e Mário de Oliveira (PSC/MG). Justificaram 
suas ausências os Deputados Alfredo Sirkis (PV/RJ); 
Arnaldo Jordy (PPS/PA) e Valdir Collato (PMDB/SC). 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberto os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas da 32ª Reunião de Audiência Pú-
blica Ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2012, 
e da 33ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada no 
dia 31 de outubro de 2012. Dispensada a leitura das 
Atas a pedido do Deputado Penna. Em votação, as 
Atas foram aprovadas por unanimidade. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
160/12 – Do Sr. Valdir Colatto – que “requer Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Agricultura, Pe-

cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para 
discutir a situação atual dos transgênicos”. NÃO DE-
LIBERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 162/12 – Do Sr. 
Bernardo Santana de Vasconcellos – que “requer a 
inclusão de expositores na audiência Pública solicita-
da pelo Deputado Sarney Filho – Requerimento nº 
158/2012” EM VOTAÇÃO, APROVADO, COM ADEN-
DO DE SE CONVIDAR O SR. EDILSON PAIVA, EX-
-PRESIDENTE DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL 
DE BIOSSEGURANÇA-CTNBIO. Foi aprovado a 
inversão de Pauta dos itens 5 e 6 a pedido da De-
putada Marina Santanna. B – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: 5 – PROJETO DE LEI Nº 
317/11 – Do Sr. Antonio Bulhões – que “veda a utiliza-
ção de carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo, altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. O Deputado Penna apresentou voto em se-
parado em 07/08/2012. VISTA À DEPUTADA MARINA 
SANTANNA. 6 – PROJETO DE LEI Nº 7.934/10 – Da 
Sra. Fátima Pelaes – que “torna obrigatória a realiza-
ção de cursos de reutilização e reciclagem do papelão 
descartado por supermercados e distribuidoras vare-
jistas, a egressos do sistema prisional e jovens em 
cumprimento de medidas socieducativas”. RELATOR: 
Deputado VALDIR COLATTO. PARECER: pela apro-
vação. Vista ao Deputado Paulo Piau, em 04/07/2012. 
RETIRADO DE PAUTA PELA AUSÊNCIA DO RELA-
TOR (LTS). A seguir, o Presidente retornou à ordem 
natural da Pauta. 3 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.138/08 – Do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame – que “determina a sustação do Decreto 
nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, do Poder Exe-
cutivo, por exorbitar do poder regulamentar”. RELATOR: 
Deputado ANTÔNIO ROBERTO. PARECER: pela apro-
vação. Vista conjunta aos Deputados Marcos Mon-
tes e Paulo Piau, em 29/06/2011. O Deputado Ho-
mero Pereira apresentou voto em separado em 
03/07/2012. Adiada a apreciação em face do encer-
ramento da reunião (início da Ordem do Dia da 
Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados), 
em 11/07/2012. Aprovado requerimento do Depu-
tado Bernardo Santana de Vasconcellos solicitan-
do o adiamento da discussão por 5 sessões, em 
22/08/2012. APROVADO REQUERIMENTO DE RE-
TIRADA DE PAUTA DO DEPUTADO FELIPE BOUR-
NIER. O Presidente registrou a presença na reunião 
da Comissão do Ex-Deputado Federal José Santana 
de Vasconcellos, pai do Deputado Federal Bernardo 
Santana de Vasconcellos. A seguir, passou a Presi-
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dência ao Deputado Penna, por ser autor da Proposi-
ção seguinte. 4 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 2.602/10 – Do Sr. Sarney Filho – que “sus-
ta os efeitos do Decreto nº 7.154, de 9 de abril de 2010”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY. PARECER: 
pela aprovação. O DEPUTADO RICARDO TRIPOLI 
FEZ A LEITURA DO PARECER DOR RELATOR. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. O Presidente reassumiu 
a Presidência. C – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: 7 – PROJETO 
DE LEI Nº 855/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “al-
tera a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta o art. 
225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza e dá outras providências”, no que diz 
respeito à proteção dos sítios espeleológicos do terri-
tório nacional”. RELATOR: Deputado PENNA. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos, em 19/09/2012. O Depu-
tado Bernardo Santana de Vasconcellos apresentou 
voto em separado em 09/10/2012. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. 8 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.370/11 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Tha-
me – que “proíbe a utilização de dióxido de titânio em 
alimentos e cosméticos”. RELATOR: Deputado MARCO 
TEBALDI. PARECER: pela aprovação deste e da Emen-
da 1/2011 da CMADS. Os Deputados Ricardo Tripo-
li, Márcio Macêdo e Bernardo Santana de Vascon-
cellos apresentaram votos em separado. Vista à 
Deputada Marina Santanna, em 22/08/2012. O RE-
LATOR, DEPUTADO MARCO TEBALDI, DEFENDEU 
O SEU PARECER. DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. 
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS (PR-
-MG), DEP. PENNA (PV-SP) E DEP. LEONARDO 
MONTEIRO (PT-MG). EM VOTAÇÃO, APROVADO O 
PARECER, CONTRA OS VOTOS DOS DEPTUADOS 
FERNANDO MARRONI, BERNARDO SANTANA DE 
VASCONCELLOS, LEONARDO MONTEIRO E MA-
RINA SANTANNA. 9 – PROJETO DE LEI Nº 1.908/11 
– Do Sr. Onofre Santo Agostini – que “estabelece tra-
tamento diferenciado, em relação à incidência do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI, a estabe-
lecimentos industriais, ou estabelecimentos equipara-
dos a industriais, de cujas operações resultem produ-
tos reciclados que contenham resíduos sólidos”. RE-
LATOR: Deputado VALDIR COLATTO. PARECER: pela 
aprovação. Vista à Deputada Marina Santanna, em 
22/08/2012. RETIRADO DE PAUTA PELA AUSÊNCIA 
DO RELATOR (LTS). 10 – PROJETO DE LEI Nº 
2.191/11 – Do Sr. Miriquinho Batista – que “legaliza os 
Acordos Comunitários de Pesca em todo o território 
nacional”. RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Leo-
nardo Monteiro, em 22/08/2012. O RELATOR, DE-
PUTADO RICARDO TRIPOLI, DEFENDEU O SEU 
PARECER. EM DISCUSSÃO, A DEPUTADA MARINA 
SANTANNA APRESENTOU SUGESTÃO DE INCLU-
SÃO DE PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 1º, COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO: “PARÁGRAFO ÚNICO – O 
RECONHECIMENTO REFERIDO NO Caput DESTE 
ARTIGO É FEITO MEDIANTE AVALIAÇÃO E APRO-
VAÇÃO DO ACORDO DE PESCA PELO COMITÊ 
PERMANENTE DE GESTÃO CORRESPONDENTE 
E, NA FALTA DA INSTAURAÇÃO DESTE, POR APRO-
VAÇÃO PELOS MINISTÉRIOS DA PESCA E AQUI-
CULTURA E MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.” O 
RELATOR ACATOU A SUGESTÃO DA DEPUTADA 
MARINA SANTANNA. EM VOTAÇÃO, FOI APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER, COM COM-
PLEMENTAÇÃO DE VOTO, CONTEMPLANDO A 
SUGESTÃO DA DEPUTADA MARINA SANTANA. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “cria incentivos para a abertura e funcionamen-
to da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado MARCO TEBALDI. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. Vista ao Deputado Márcio Ma-
cêdo, em 22/08/2012. SOBRE A MESA REQUERI-
MENTO DE AUTORIDA DOS DEPUTADOS LEONAR-
DO MONTEIRO E MARINA SANTANNA SOLICITAN-
DO A RETIRADA DE PAUTA. ENCAMINHOU A VO-
TAÇÃO DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. 
EM VOTAÇÃO FOI REJEITADO O REQUERIMENTO. 
A SEGUIR, O RELATOR, DEPUTADO MARCO TE-
BALDI, DEFENDEU O SEU PARECER. EM DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO, FOI APROVADO O PROJETO DE 
LEI, COM SUBSTITUTIVO, NOS TERMOS DO PARE-
CER DO RELATOR. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
4.087/12 – Do Sr. Nilton Capixaba – que “estabelece 
o monitoramento contínuo da contaminação por mer-
cúrio e por outros metais pesados relativa à atividade 
de garimpo no território nacional e dá outras providên-
cias”. RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. PA-
RECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A PE-
DIDO DA RELATORA. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente convidou os parlamentares membros a 
participarem dos seguintes eventos: 1) Reunião de 
Audiência Pública tendo como tema: “Discussão sobre 
a atual situação dos transgênicos no Brasil” (Requeri-
mento nº 158/2012, do Deputado Sarney filho – PV/
MG), a ser realizada amanhã, 08/11/2012, às 10:00 
horas, no Plenário 08, do Anexo II; 2) Reunião de Au-
diência Pública tendo como tema: Debate sobre o Pro-
jeto de Lei nº 29, de 2011, “Com vistas a tratar da im-
plantação da Política Nacional de Recursos Hídricos” 
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(Requeirmento nº 96/2011, do Deputado Oziel Olivei-
ra – PDT/MG), a ser realizada no dia 13/11/2012 (ter-
ça-feira), às 14 horas, no Plenário nº 8, do Anexo II; e 3) 
Reunião Deliberativa Ordinária a realizar-se no próxi-
mo doa 14/11/2012 (quarta-feira), às 10 horas, neste 
Plenário de nº 2, e encerrou a reunião às onze horas 
e quatorze minutos. E, para constar, eu, Aurenilton 
Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Sarney Filho, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 35ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária Realizada em 8 de Novembro de 2012.

Às dez horas e nove minutos do dia oito de no-
vembro de dois mil e doze, no Plenário 8, do Anexo II, 
da Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, sob a presidên-
cia do Deputado Sarney Filho, reuniu-se em Audiência 
Pública Ordinária para discutir sobre a atual situação 
dos transgênicos no Brasil, em face do Requerimento 
Nº 158/2012 aprovado nesta Comissão. Registraram 
suas presenças os Senhores Deputados Sarney Filho 
– Presidente; Arnaldo Jordy e Penna – Vice-Presiden-
tes; Augusto Carvalho; Felipe Bornier; Márcio Macêdo 
– Titulares. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antônio Roberto, Giovani Cherini, Givaldo Carimbão, 
Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Marcio Bittar, Marina 
Santanna, Mário de Oliveira, Paulo Piau, Rebecca 
Garcia, Ricardo Tripoli, e Vilalba. Justificaram suas au-
sências os Deputados Valdir Colatto e Alfredo Sirkis. O 
Presidente, Deputado Sarney Filho, declarou abertos 
os trabalhos e convidou a tomar assento à Mesa os 
seguintes convidados: LEONARDO MELGAREJO, re-
presentante do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
na CTNBio – Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança, representando o Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Sr. Gilberto Spier Vargas; ELIBIO LEOPOLDO 
RECH FILHO, Pesquisador da Embrapa – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, representando 
o Sr. Maurício Antônio Lopes, Presidente do Órgão; 
SANDRO RANGEL, Analista Ambiental da Diretoria 
de Proteção Ambiental – Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; GA-
BRIEL BIANCONI FERNANDES, Assessor Técnico da 
ONG AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia; 
e FLÁVIO FINARDI FILHO, Presidente da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio - Minis-
tério da Ciência e Tecnologia. O Presidente discorreu 

sobre os objetivos da reunião, cientificou os convida-
dos, parlamentares e demais presentes acerca das 
normas regimentais e concedeu a palavra aos expo-
sitores. Findas as palestras, O Presidente iniciou os 
debates, oportunidade em que concedeu a palavra ao 
Deputado Arnaldo Jordy. O Deputado Arnaldo Jordy, 
após algumas considerações, apresentou proposta de 
criação de Grupo de Trabalho para avaliar os impactos 
da introdução dos transgênicos no Brasil. O Presidente, 
Deputado Sarney Filho, apoiou prontamente a propos-
ta e ressaltou que a mesma teria que ser submetida 
à apreciação do Colegiado em reunião deliberativa. 
A seguir, o Presidente também formulou algumas in-
dagações aos expositores. Encerrados os debates, o 
Presidente concedeu a palavra aos palestrantes, para 
suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, 
parlamentares e demais participantes e encerrou a 
reunião às doze horas e trinta e um minutos. E, para 
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, 
lavrei a presente Ata, cujo conjunto do arquivo de áudio 
passa a integrá-la, que, por ter sido lido e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Sarney Fi-
lho, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária, 
Realizada em 31 de Outubro de 2012.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia trin-
ta e um de outubro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Viação e Transportes, no Anexo II, Ple-
nário 11 da Câmara dos deputados, com a presença 
dos senhores deputados Washington Reis – Presiden-
te; Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes; Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Luiz 
Argôlo, Milton Monti, Vanderlei Macris e Zoinho – Titu-
lares; Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Leréia, Edinho 
Bez, Fábio Ramalho, Flaviano Melo, Francisco Floria-
no, Giroto, Gonzaga Patriota, Jesus Rodrigues, Júlio 
Campos, Lael Varella, Leopoldo Meyer, Nilson Leitão, 
Ricardo Izar e Vitor Penido – Suplentes Deixaram de 
comparecer os deputados Alberto Mourão, Alexandre 
Santos, João Leão, Laurez Moreira, Lourival Mendes, 
Marinha Raupp, Mário Negromonte, Newton Cardoso, 
Renzo Braz, Wellington Fagundes e Zezéu Ribeiro. 
Justificou a ausência o deputado Wellington Fagundes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presiden-
te Washington Reis declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a ata da 22ª reunião ordinária, 
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realizada em 5 de setembro de 2012. O deputado Lú-
cio Vale solicitou a dispensa de leitura da ata. Em vo-
tação, a ata foi aprovada unanimemente. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
145/12 – Do Sr. Júlio Campos – que “requer a realiza-
ção de Audiência Pública para tratar de questões que 
afetam os deficientes visuais na qualidade de usuários 
do transporte público, devendo ser encaminhado con-
vite ao Presidente da ANTT e Ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República”. 
Retirado de pauta de ofício. 2 – REQUERIMENTO Nº 
146/12 – Do Sr. Mauro Lopes – que “requer a realiza-
ção de Audiência Pública para debater o reflexo da Lei 
12.619 de 2012 que regulamenta a atividade do mo-
torista”. O deputado Mauro Lopes encaminhou sua 
proposição. Não houve discussão. Aprovado. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 147/12 – Do Sr. Gonzaga Patriota 
– que “solicita a realização de Seminário sob os aus-
pícios deste Colegiado para discutir questão referente 
ao Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, em 
parceria, pela décima terceira vez, com a Associação 
Nacional do Transporte de Cargas & Logística – NTC 
e a Federação Interestadual das Empresas de Trans-
porte de Cargas – FENATAC, a ser realizado no pri-
meiro semestre de 2013”. O deputado Gonzaga Pa-
triota encaminhou sua proposição. Não houve discus-
são. Aprovado. 4 – REQUERIMENTO Nº 148/12 – Do 
Sr. Leopoldo Meyer – que “requer a realização de Au-
diência Pública para debater os critérios de vistoria 
veicular propostos pelo Projeto de Lei nº 3.293/2012 
tendo como referência a Resolução do Contran nº 
282/2008 e PDC 323/2011”. O deputado Leopoldo 
Meyer encaminhou sua proposição. Não houve discus-
são. Aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 149/12 – Do 
Sr. Edinho Araújo – que “requer a convocação do mi-
nistro de Estado da Fazenda para, em nome do Tesou-
ro Nacional, prestar informações sobre a demora da 
União (sucessora da antiga Rede Ferroviária Federal) 
em pagar a dívida previdenciária que tem com o fundo 
de previdência REFER”. Retirado de pauta pelo autor. 
O deputado Mauro Lopes solicitou o encaminhamento 
de documento ao presidente da Infraero, pela Comis-
são de Viação e Transportes, que trata de reclamação 
acerca de valores abusivos praticados no aluguel de 
hangares nos aeroportos. A solicitação foi aprovada 
pelo plenário. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: URGENTE 6 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 561/12 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 46/2012) – 
que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Argentina para a Construção de uma Ponte In-
ternacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cida-

des de Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, assi-
nado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011”. 
Relatora: deputada Marinha Raupp. Parecer: pela apro-
vação. Retirado de pauta de ofício. 7 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 564/12 – da Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – (MSC 
43/2012) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a República Oriental 
do Uruguai sobre Transporte Fluvial e Lacustre na Hi-
drovia Uruguai-Brasil, assinado em Santana do Livra-
mento, em 30 de julho de 2010”. Relator: deputado 
Geraldo Simões. Parecer: pela aprovação. O deputado 
Geraldo Simões procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 8 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 580/12 – da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 44/2012) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar 
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras 
Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação 
de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assi-
nado em Brasília, em 2 de setembro de 2010”. Relator: 
deputado Alexandre Santos. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta de ofício. TRAMITAÇÃO ORDINÁ-
RIA 9 – PROJETO DE LEI Nº 5.596/09 – Do Sr. Mo-
reira Mendes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, dispondo sobre a condução de escolares”. 
(Apensado: Projeto de Lei nº 2799/2011) Relator: de-
putado Leonardo Quintão. Parecer: pela rejeição des-
te e do Projeto de Lei 2.799/11, apensado. Retirado 
de pauta pelo relator. C – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA 10 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 6/11 – Do Sr. Rodrigo Garcia – que 
“propõe que a Comissão de Viação e Transportes, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União, promova ato 
de fiscalização e controle com vistas a apurar irregu-
laridades nos contratos firmados pela VALEC Enge-
nharia, Construções e Ferrovias, em face das obras 
da Ferrovia Norte-Sul”. Relator: deputado Jaime Mar-
tins. Relatório prévio: pela implementação. Retirada de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. 11 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. Relator: deputado Leonar-
do Quintão. Parecer: pela rejeição do substitutivo do 
Senado Federal. Não deliberado. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.823/08 – Da Sra. Aline Corrêa – que “altera 
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a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, acrescen-
tando § 2º no art. 88, tornando obrigatória a colocação 
de tachas refletivas sobre as marcas longitudinais nas 
vias rurais”. (Apensado: Projeto de Lei nº 2769/2011) 
Relator: deputado Lázaro Botelho. Parecer: pela apro-
vação deste e do Projeto de Lei 2.769/11, apensado, 
com substitutivo. O deputado Lázaro Botelho procedeu 
à leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 3.355/08 – Do Sr. Dr. Ne-
char – que “obriga a divulgação do número de telefone 
de contato dos postos da Polícia Rodoviária Federal”. 
Relator: deputado Mauro Lopes. Parecer: pela aprova-
ção do substitutivo do Senado Federal. O deputado 
Mauro Lopes procedeu à leitura de seu relatório e voto. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. 14 – PROJETO DE LEI Nº 
4.141/08 – Do Sr. Nelson Goetten – que “acrescenta 
inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir dispositivo verificador da qualidade do 
combustível como equipamento obrigatório dos veícu-
los automotores”. (Apensados: Projetos de Lei nºs 
7433/2010 e 3713/2012) Relator: deputado Zoinho. 
Parecer: pela rejeição deste e dos Projetos de Leis nºs 
7.433/10 e 3.713/12, apensados. Vista ao deputado 
Diego Andrade. 15 – PROJETO DE LEI Nº 4.595/09 
– Do Sr. Hugo Leal – que “altera o inciso XVII do art. 
24 e o art.129 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
(Apensado: Projeto de Lei nº 1994/2011) Relator: de-
putado Arolde de Oliveira. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.994/11, 
apensado. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Vanderlei Macris. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
5.251/09 – Da Sra. Aline Corrêa – que “altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trân-
sito Brasileiro, proibindo que motociclistas e outras 
pessoas, apeados de motocicleta, circulem com o ca-
pacete na cabeça”. (Apensado: Projeto de Lei nº 
2359/2011) Relator: deputado Lázaro Botelho. Parecer: 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 2.359/2011, 
apensado. O deputado Lázaro Botelho procedeu à lei-
tura de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 17 
– PROJETO DE LEI Nº 5.329/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dispondo 
sobre a obrigatoriedade do porte de telefone celular 
nos veículos de transporte de passageiros interurba-
nos”. (Apensado: Projeto de Lei 6949/2010) Relator: 
deputado Lúcio Vale. Parecer: pela rejeição deste e do 
Projeto de Lei 6.949/10, apensado. Vista ao deputado 

Diego Andrade. 18 – PROJETO DE LEI Nº 5.355/09 
– Do Sr. Dr. Ubiali – que “altera a categoria da infração 
e a penalidade prevista no inciso I do art. 244 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, e revoga a medida ad-
ministrativa para essa infração”. Relator: deputado 
Lázaro Botelho. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. 19 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.758/09 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “dispõe sobre a utilização de equipamento 
de segurança em todos os táxis de cidades com mais 
de 200 mil habitantes”. Relator: deputado Vanderlei 
Macris. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 20 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.929/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer a obrigatoriedade da implantação do 
sistema de freios de segurança para cubos de rodas 
de veículos transportadores de cargas”. Relator: de-
putado Edinho Araújo. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Retirado de pauta pelo relator. 21 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.278/09 – Do Sr. Marçal Filho – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para regular a 
autorização especial de trânsito para máquinas de 
grandes dimensões empregadas em atividades agrí-
colas, de construção ou de pavimentação”. Relator: 
deputado Lázaro Botelho. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao deputado Hugo Leal, em 08/08/2012. O de-
putado Lázaro Botelho já havia procedido à leitura de 
seu relatório e voto na reunião de 8 de agosto de 2012. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
6.385/09 – Do Sr. Filipe Pereira – que “obriga as mon-
tadoras de veículos automotores a afixar decalque em 
veículos novos alertando ser proibido usar celular ao 
dirigir”. Relator: deputado José de Filippi. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Leonardo Quintão. 23 – PROJETO DE LEI Nº 
6.479/09 – Do Sr. Moreira Mendes – que “altera a Lei 
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a 
reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas 
de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Ter-
restres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes, e dá outras providências”. Relator: deputado 
Diego Andrade. Parecer: pela aprovação. O deputado 
Diego Andrade procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Discutiram o projeto os deputados Moreira Men-
des e Edinho Araújo. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. O deputado Leonardo Quintão 
declarou seu voto favorável à matéria. 24 – PROJETO 
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DE LEI Nº 6.508/09 – Do Sr. Júlio Delgado – que “inclui 
o art. 94-B à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para con-
ferir ao Contran competência para disciplinar a reali-
zação de bloqueios, conforme as diretrizes que esta-
belece”. Relator: deputado Milton Monti. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Jose Stédile. 25 – PROJETO DE LEI Nº 7.829/10 
– Do Sr. Dr. Ubiali – que “altera o art. 229 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. Relatora: deputa-
da Marinha Raupp. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. 26 – 
PROJETO DE LEI Nº 936/11 – Do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “altera dispositivo do art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir equipamento obrigatório para os veículos 
que especifica”. (Apensado: Projeto de Lei nº 3649/2012) 
Relator: deputado Lúcio Vale. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.649/12, 
apensado. O deputado Mauro Lopes apresentou voto 
em separado em 14/12/2011. Retirado de pauta pelo 
relator. 27 – PROJETO DE LEI Nº 1.014/11 – Do Sr. 
Ronaldo Fonseca – que “acrescenta parágrafo ao art. 
280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre comprovação de infração por aparelho eletrônico 
ou por equipamento audiovisual”. (Apensados: Projetos 
de Lei nºs 1864/2011 e 2936/2011) Relator: deputado 
Alexandre Santos. Parecer: pela aprovação deste e 
dos Projetos de Lei nºs 1.864/11 e 2.936/11, apensa-
dos, com substitutivo. Não deliberado. 28 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.120/11 – Do Sr. Laercio Oliveira – que 
“altera o art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para determinar que a infração de trânsito não será 
comprovada por lombada eletrônica”. Relator: deputa-
do Lázaro Botelho. Parecer: pela aprovação deste e 
da emenda apresentada na Comissão, com substitu-
tivo. Vista ao deputado Hugo Leal, em 08/08/2012. O 
deputado Hugo Leal apresentou voto em separado em 
22/08/2012. O deputado Lázaro Botelho procedeu à 
leitura de seu relatório e voto. Discutiu o projeto o de-
putado Hugo Leal. Adiada a votação por falta de quo-
rum. 29 – PROJETO DE LEI Nº 1.381/11 – Do Sr. Ro-
berto Britto – que “isenta médicos do pagamento de 
infrações de trânsito durante o deslocamento para 
atendimento médico de emergência”. Relator: deputa-
do Leonardo Quintão. Parecer: pela rejeição. Vista ao 
deputado Zé Silva, em 11/07/2012. Não deliberado. 30 
– PROJETO DE LEI Nº 1.386/11 – Do Sr. Gonzaga 
Patriota – que “acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para tornar obri-
gatória a gravação dos números da placa de identifi-

cação do veículo no para-brisa e no vidro traseiro do 
carro”. (Apensado: Projeto de Lei nº 2376/2011) Rela-
tor: deputado Laurez Moreira. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição do Projeto de Lei 2.376/11, apen-
sado. Retirado de pauta a requerimento do deputado 
Vanderlei Macris. 31 – PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 
– Do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta art. 280-
A à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: Pro-
jeto de Lei nº 3537/2012) Relator: deputado José Cha-
ves. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei 
nº 3.537/12, apensado. Vista ao deputado Jose Stédi-
le, em 05/10/2011. O deputado Jose Stédile apresen-
tou voto em separado em 11/04/2012. Não deliberado. 
32 – PROJETO DE LEI Nº 1.968/11 – Do Sr. Domingos 
Sávio – que “altera a redação do art. 139-A da Lei nº 
12.009, de 29 de julho de 2009, acrescentando novo 
parágrafo”. Relator: deputado Lourival Mendes. Pare-
cer: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao depu-
tado Jose Stédile, em 05/09/2012. Não deliberado. 33 
– PROJETO DE LEI Nº 2.175/11 – Do Sr. Fernando 
Torres – que “estabelece normas para apresentação 
de filmes em ônibus interestaduais”. Relator: deputado 
Diego Andrade. Parecer: pela aprovação, com substi-
tutivo. O deputado Diego Andrade procedeu à leitura 
de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer. 34 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao 
art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, renume-
rando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º”. 
Relator: deputado José Chaves. Parecer: pela aprova-
ção. Vista ao deputado Zoinho, em 11/04/2012. Não 
deliberado. 35 – PROJETO DE LEI Nº 2.332/11 – Do 
Sr. Paulo Foletto – que “altera a redação do inciso III 
do art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre condutor de veículo cujo motor tenha potência 
acima de trezentos cavalos de força”. Relator: deputa-
do Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. 36 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.447/11 – Do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre a sinalização em semáforos 
fora de operação”. Relator: deputado Alexandre San-
tos. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 37 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – Do Sr. Fábio Faria 
– que “obriga a inclusão de ciclovias quando do pro-
jeto e da execução de obras rodoviárias federais”. Re-
lator: deputado Jaime Martins. Parecer: pela rejeição. 
Vista ao deputado Diego Andrade. 38 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.751/11 – Do Sr. Leonardo Vilela – que “deno-
mina Viaduto Hugo Vargas Batista Machado o viaduto 
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localizado no entroncamento entre a BR-153 e a GO-
413, no Município de Piracanjuba, Estado de Goiás”. 
Relator: deputado Pedro Chaves. Parecer: pela apro-
vação. Não deliberado. 39 – PROJETO DE LEI Nº 
2.828/11 – Do Sr. Alceu Moreira – que “altera o art. 140 
da Lei nº 9.503, de 1997”. (Apensados: Projetos de Lei 
nºs 3191/2012 e 3966/2012) Relator: deputado Edinho 
Bez. Parecer: pela aprovação deste e dos Projetos de 
Lei nºs 3.191/12 e 3.966/12, apensados, com substi-
tutivo. Não deliberado. 40 – PROJETO DE LEI Nº 
2.915/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre os veículos de condução coletiva de escolares”. 
Relator: deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Não deliberado. 41 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.008/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro 
– que “denomina Escritor José Lins do Rêgo, ao trecho 
da Rodovia BR-230, entre os Municípios de João Pes-
soa e Campina Grande, estado da Paraíba”. Relator: 
deputado José Chaves. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado. 42 – PROJETO DE LEI Nº 3.297/12 – Do 
Sr. Roberto de Lucena – que “altera a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para obrigar a divulgação de número 
de telefone para denúncia de irregularidades, na par-
te traseira dos veículos de transporte coletivo de pas-
sageiros”. Relator: deputado Arolde de Oliveira. Pare-
cer: pela aprovação. Retirado de pauta a requerimen-
to do deputado Mauro Lopes. 43 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.342/12 – Do Sr. Aelton Freitas – que “denomina 
“Viaduto Wilson Franco Filho” o viaduto localizado no 
km 805 da BR-262, na cidade de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais”. Relator: deputado Jaime Martins. Pa-
recer: pela aprovação. Não deliberado. 44 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.412/12 – Do Sr. Cabo Juliano Rabelo – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei nº 11.182, 
de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Na-
cional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providên-
cias”. Relator: deputado José de Filippi. Parecer: pela 
rejeição. Não deliberado. 45 – PROJETO DE LEI Nº 
3.437/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: deputado Ge-
raldo Simões. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 
46 – PROJETO DE LEI Nº 3.479/12 – Do Sr. Augusto 
Coutinho – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade de 
instalação de medidor de combustível digital em veí-
culos automotores”. Relator: deputado Leonardo Quin-
tão. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta pelo re-
lator. 47 – PROJETO DE LEI Nº 3.510/12 – Do Sr. 

Romero Rodrigues – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro, para dispor sobre equipamento obrigató-
rio para veículos do transporte coletivo de passageiros”. 
Relator: deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. Vista ao deputado Diego An-
drade, em 11/07/2012. Não deliberado. 48 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.522/12 – do Senado Federal – que “alte-
ra a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a obrigato-
riedade do uso de faróis durante o dia nas condições 
que especifica”. (Apensados: Projetos de Lei nºs 
561/2007, 4496/2008, 4631/2009, 5953/2009, 
6695/2009, 7268/2010, 1192/2011, 1234/2011, 
1945/2011 e 3923/2012) Relator: deputado Arolde de 
Oliveira. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição 
dos Projetos de Lei nºs 561/07, 4.496/08, 4.631/09, 
5.953/09, 6.695/09, 7.268/10, 1.192/11, 1.234/11, 
1.945/11e 3.923/12, apensados. Retirado de pauta a 
requerimento do deputado Vanderlei Macris. 49 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.648/12 – Da Sra. Marinha Raupp 
– que “denomina Rodovia Engenheiro Isaac Bennesby 
a rodovia BR-425, entre o distrito de Abunã e cidade 
de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia”. Relator: 
deputado Wellington Fagundes. Parecer: pela aprova-
ção. Não deliberado. 50 – PROJETO DE LEI Nº 3.744/12 
– Do Sr. Odair Cunha – que “denomina Rodovia Ana 
Padilha Cintra a BR146 – trecho Guaxupé/MG a Bom 
Jesus da Penha/MG”. Relator: deputado Renzo Braz. 
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 51 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.766/12 – Do Sr. Vinicius Gurgel – 
que “denomina Rodovia Aníbal Barcelos o trecho da 
BR-210 entre as cidades de Porto Grande e Pedra 
Branca do Amapari, no Estado do Amapá”. Relator: 
deputado Lúcio Vale. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado. 52 – PROJETO DE LEI Nº 3.775/12 – Do 
Sr. Romero Rodrigues – que “denomina Rodovia Gil 
Galdino, o trecho da Rodovia BR-426, entre as cidades 
de Piancó e Santana dos Garrotes, no Estado da Pa-
raíba”. Relator: deputado Gonzaga Patriota. Parecer: 
pela aprovação. Não deliberado. 53 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.794/12 – Do Sr. Edivaldo Holanda Junior – 
que “determina que nos crimes previstos nos arts. 165 
e 166 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) as penas 
impostas com base no art. 43, inciso IV do Código Pe-
nal sejam cumpridas, preferencialmente, em Hospitais 
de Urgência e/ou de Politraumatizados”. Relator: de-
putado Hugo Leal. Parecer: pela rejeição. Não delibe-
rado. 54 – PROJETO DE LEI Nº 3.960/12 – Do Sr. 
Ronaldo Benedet – que “denomina Elevado Otávio 
Simon, o elevado localizado no Km 437 da BR-101, 
no trevo de acesso principal da cidade de Sombrio, 
Estado de Santa Catarina, que especifica”. Relator: 
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deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado. 55 – PROJETO DE LEI Nº 3.990/12 – Do 
Sr. Taumaturgo Lima – que “altera a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para obrigar a divulgação de número 
de telefone para denúncia de irregularidades em veí-
culos de condução de escolares”. Relator: deputado 
Leonardo Quintão. Parecer: pela aprovação, com subs-
titutivo. Não deliberado. 56 – PROJETO DE LEI Nº 
4.019/12 – Do Sr. Edinho Bez – que “denomina Pre-
feito Waldemar Salles o viaduto duplo de acesso à 
Tubarão Norte localizado no quilômetro 332,64, da 
BR-101 no Estado de Santa Catarina”. Relator: depu-
tado Ronaldo Benedet. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado. Durante a apreciação do item 28, houve 
pedido de verificação de votação pelo deputado Hugo 
Leal. Constatada a ausência de quorum, o Presidente 
declarou encerrados os trabalhos às onze horas e 
quarenta e seis minutos, antes convocando os senho-
res membros para reunião ordinária, dia 7 de novem-
bro, às 10 horas, no Plenário 11. E, para constar, eu, 
Admar Pires dos Santos, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, deputado Washington Reis, , e publicada no 
Diário da Câmara dos deputados. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
Realizada em 7 De Novembro de 2012.

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
sete de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 
11 da Câmara dos Deputados. Alexandre Santos, Hugo 
Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes; Alberto Mou-
rão, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, 
Geraldo Simões, Jaime Martins, João Leão, José de 
Filippi, Jose Stédile, Laurez Moreira, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Luiz Argôlo, Marinha Raupp, Mário 
Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, Vanderlei 
Macris e Zoinho – Titulares; Arolde de Oliveira, Edinho 
Bez, Fábio Ramalho, Flaviano Melo, Francisco Floria-
no, Giroto, Gonzaga Patriota, Jesus Rodrigues, Júlio 
Campos, Leopoldo Meyer, Nilson Leitão e Ricardo Izar 
– Suplentes Deixaram de comparecer os deputados 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Renzo Braz, Washington 
Reis, Wellington Fagundes e Zezéu Ribeiro. Justificou 
a ausência o deputado Wellington Fagundes. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Presidente Ale-
xandre Santos declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a ata da 23ª reunião ordinária, realiza-
da em 31 de outubro de 2012. O deputado Hugo Leal 

solicitou a dispensa de leitura da ata. Em votação, a 
ata foi aprovada unanimemente. ORDEM DO DIA: A 
– Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 145/12 – 
Do Sr. Júlio Campos – que “requer a realização de 
Audiência Pública para tratar de questões que afetam 
os deficientes visuais na qualidade de usuários do 
transporte público, devendo ser encaminhado convite 
ao Presidente da ANTT e Ministra da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República”. Re-
tirado de pauta de ofício. 2 – REQUERIMENTO Nº 
150/12 – Do Sr. Diego Andrade – que “requer que se-
jam convidados o Ministro de Estado Chefe da Secre-
taria de Aviação Civil da Presidência da República, Sr. 
Wagner Bittencourt, o presidente da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, o presidente da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO 
e os presidentes das Companhias Aéreas TAM, GOL 
e Azul, a fim de prestar esclarecimentos sobre ques-
tões relativas à aviação civil brasileira, tais como: in-
fraestrutura dos aeroportos para a Copa de 2014 e 
Olimpíada de 2016, gargalos do setor, investimentos 
e concessões aeroportuárias”. O deputado Diego An-
drade encaminhou sua proposição. Discutiu o reque-
rimento o deputado Hugo Leal. Aprovado, com a inclu-
são da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor 
e um representante do sindicato dos aeronautas. 3 – 
REQUERIMENTO Nº 151/12 – Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer sejam convidados um representante do 
TCU e o Diretor Geral do DNIT para prestar esclare-
cimentos sobre contratos em Rodovias do Rio Grande 
do Sul”. O deputado Vanderlei Macris encaminhou sua 
proposição. Não houve discussão. Aprovado. B – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGEN-
TE 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
561/12 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 46/2012) – que “aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República Argentina 
para a Construção de uma Ponte Internacional sobre 
o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades de Paraíso, Bra-
sil, e San Pedro, Argentina, assinado em Buenos Aires, 
em 31 de janeiro de 2011”. Relatora: deputada Marinha 
Raupp. Parecer: pela aprovação. A deputada Marinha 
Raupp procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer. O Presidente Alexandre Santos 
convidou o deputado Vanderlei Macris para assumir a 
presidência a fim relatar o próximo item da pauta. 5 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 580/12 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 44/2012) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
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e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de 
Salários, Ordenados e outras Remunerações Auferidas 
por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em 
Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de 
setembro de 2010”. Relator: deputado Alexandre San-
tos. Parecer: pela aprovação. O deputado Alexandre 
Santos procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer. O deputado Alexandre Santos re-
assumiu a presidência da reunião. TRAMITAÇÃO OR-
DINÁRIA 6 – PROJETO DE LEI Nº 5.596/09 – Do Sr. 
Moreira Mendes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, dispondo sobre a condução de escolares”. 
(Apensado: Projeto de Lei nº 2799/2011) Relator: de-
putado Leonardo Quintão. Parecer: pela rejeição des-
te e do Projeto de Lei nº 2.799/11, apensado. Retirado 
de pauta pelo relator. C – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA 7 – PROJETO DE LEI Nº 1.120/11 – Do 
Sr. Laercio Oliveira – que “altera o art. 280 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para determinar que a in-
fração de trânsito não será comprovada por lombada 
eletrônica”. Relator: deputado Lázaro Botelho. Parecer: 
pela aprovação deste e da emenda apresentada na 
Comissão, com substitutivo. Vista ao deputado Hugo 
Leal, em 08/08/2012. O deputado Hugo Leal apresen-
tou voto em separado em 22/08/2012. Adiada a vota-
ção por falta de “quorum”, em 31/10/2012. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Hugo Leal. 8 – PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 6/11 
– Do Sr. Rodrigo Garcia – que “propõe que a Comissão 
de Viação e Transportes, com auxílio do Tribunal de 
Contas da União, promova ato de fiscalização e con-
trole com vistas a apurar irregularidades nos contratos 
firmados pela VALEC Engenharia, Construções e Fer-
rovias, em face das obras da Ferrovia Norte-Sul”. Re-
lator: deputado Jaime Martins. Relatório prévio: pela 
implementação. Retirado de pauta a requerimento do 
deputado Jose Stédile. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
6.070/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “altera o 
Inciso III do art. 162 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro”. Relator: deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela 
rejeição do substitutivo do Senado Federal. O deputa-
do Leonardo Quintão procedeu à leitura de seu relató-
rio e voto. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 10 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.595/09 – Do Sr. Hugo Leal – que “altera o 
inciso XVII do art. 24 e o art.129 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro”. (Apensado: Projeto de Lei nº 1994/2011) 

Relator: deputado Arolde de Oliveira. Parecer: pela 
aprovação deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 
1.994/11, apensado. O presidente solicitou ao depu-
tado Zoinho para proceder àleitura do relatório e voto. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
5.355/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que “altera a categoria 
da infração e a penalidade prevista no inciso I do art. 
244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, e revoga a me-
dida administrativa para essa infração”. Relator: depu-
tado Lázaro Botelho. Parecer: pela rejeição. O depu-
tado Lázaro Botelho procedeu à leitura de seu relatório 
e voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
5.758/09 – Da Sra. Gorete Pereira – que “dispõe sobre 
a utilização de equipamento de segurança em todos 
os táxis de cidades com mais de 200 mil habitantes”. 
Relator: deputado Vanderlei Macris. Parecer: pela re-
jeição. O deputado Vanderlei Macris procedeu à leitura 
de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer. 13 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.929/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para estabelecer a obrigatoriedade da implantação do 
sistema de freios de segurança para cubos de rodas 
de veículos transportadores de cargas”. Relator: de-
putado Edinho Araújo. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Não deliberado. 14 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.385/09 – Do Sr. Filipe Pereira – que “obriga as 
montadoras de veículos automotores a afixar decalque 
em veículos novos alertando ser proibido usar celular 
ao dirigir “. Relator: deputado José de Filippi. Parecer: 
pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do 
deputado Diego Andrade. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
6.508/09 – Do Sr. Júlio Delgado – que “inclui o art. 94-B 
à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para conferir ao 
Contran competência para disciplinar a realização de 
bloqueios, conforme as diretrizes que estabelece”. Re-
lator: deputado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. 
Não deliberado. 16 – PROJETO DE LEI Nº 7.829/10 
– Do Sr. Dr. Ubiali – que “altera o art. 229 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. Relatora: deputa-
da Marinha Raupp. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. 17 – 
PROJETO DE LEI Nº 936/11 – Do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “altera dispositivo do art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir equipamento obrigatório para os veículos 
que especifica”. (Apensado: Projeto de Lei nº 3649/2012) 
Relator: deputado Lúcio Vale. Parecer: pela aprovação 
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deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.649/12, 
apensado. O deputado Mauro Lopes apresentou voto 
em separado em 14/12/2011. Retirado de pauta a re-
querimento do deputado Diego Andrade. O Presiden-
te Alexandre Santos convidou o deputado Vanderlei 
Macris para assumir a presidência a fim relatar o pró-
ximo item da pauta. 18 – PROJETO DE LEI Nº 1.014/11 
– Do Sr. Ronaldo Fonseca – que “acrescenta parágra-
fo ao art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre comprovação de infração por aparelho 
eletrônico ou por equipamento audiovisual”. (Apensa-
dos: Projetos de Lei nºs 1864/2011 e 2936/2011) Re-
lator: deputado Alexandre Santos. Parecer: pela apro-
vação deste e dos Projetos de Lei nºs 1.864/11 e 
2.936/11, apensados, com substitutivo. O deputado 
Alexandre Santos procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. O deputado Alexandre 
Santos reassumiu a presidência da reunião. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.381/11 – Do Sr. Roberto Britto – que 
“isenta médicos do pagamento de infrações de trânsi-
to durante o deslocamento para atendimento médico 
de emergência”. Relator: deputado Leonardo Quintão. 
Parecer: pela rejeição. Vista ao deputado Zé Silva, em 
11/07/2012. O deputado Leonardo Quintão procedeu 
à leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 
20 – PROJETO DE LEI Nº 1.386/11 – Do Sr. Gonzaga 
Patriota – que “acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para tornar obri-
gatória a gravação dos números da placa de identifi-
cação do veículo no para-brisa e no vidro traseiro do 
carro”. (Apensado: Projeto de Lei nº 2376/2011) Rela-
tor: deputado Laurez Moreira. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.376/11, 
apensado. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Nilson Leitão. 21 – PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 
– Do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta art. 280-
A à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: Pro-
jeto de Lei nº 3537/2012) Relator: deputado José Cha-
ves. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei 
nº 3.537/12, apensado. Vista ao deputado Jose Stédi-
le, em 05/10/2011. O deputado Jose Stédile apresen-
tou voto em separado em 11/04/2012. Não deliberado. 
22 – PROJETO DE LEI Nº 1.968/11 – Do Sr. Domingos 
Sávio – que “altera a redação do art. 139-A da Lei nº 
12.009, de 29 de julho de 2009, acrescentando novo 
parágrafo”. Relator: deputado Lourival Mendes. Pare-
cer: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao depu-
tado Jose Stédile, em 05/09/2012. Não deliberado. 23 
– PROJETO DE LEI Nº 2.008/11 – Do Sr. Gabriel Gui-

marães – que “denomina Anel Rodoviário Helena Gre-
co o anel rodoviário de Belo Horizonte, trecho Entr. 
MG-437/MGT-262 – Entr. BR-040/135/262/381 – Entr. 
BR-040/BR-356 – na BR-262/381/040, no Município 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. Relator: 
deputado Vitor Penido. Parecer: pela rejeição. Não de-
liberado. 24 – PROJETO DE LEI Nº 2.235/11 – Da Sra. 
Rose de Freitas – que “acrescenta parágrafo ao art. 
80 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre a sinalização de veículos de transporte de carga 
estacionados na pista de rolamento, e dá outras pro-
vidências”. Relator: deputado Gonzaga Patriota. Pare-
cer: pela aprovação, com emendas. Vista ao deputado 
Hugo Leal, em 14/12/2011. Não deliberado. 25 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.245/11 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao art. 
2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, renumeran-
do-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º”. Re-
lator: deputado José Chaves. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao deputado Zoinho, em 11/04/2012. Não deli-
berado. 26 – PROJETO DE LEI Nº 2.332/11 – Do Sr. 
Paulo Foletto – que “altera a redação do inciso III do 
art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre condutor de veículo cujo motor tenha potência 
acima de trezentos cavalos de força”. Relator: deputa-
do Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Jose Stédile. O 
Presidente Alexandre Santos convidou o deputado 
Vanderlei Macris para assumir a presidência a fim re-
latar o próximo item da pauta. 27 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.447/11 – Do Sr. Vanderlei Macris – que “altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a sinalização em semáforos fora de operação”. 
Relator: deputado Alexandre Santos. Parecer: pela 
aprovação. O deputado Alexandre Santos procedeu à 
leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. O 
deputado Alexandre Santos reassumiu a presidência 
da reunião. 28 – PROJETO DE LEI Nº 2.751/11 – Do 
Sr. Leonardo Vilela – que “denomina Viaduto Hugo 
Vargas Batista Machado o viaduto localizado no en-
troncamento entre a BR-153 e a GO-413, no Município 
de Piracanjuba, Estado de Goiás”. Relator: deputado 
Pedro Chaves. Parecer: pela aprovação. Não delibera-
do. 29 – PROJETO DE LEI Nº 2.828/11 – Do Sr. Alceu 
Moreira – que “altera o art. 140 da Lei nº 9.503, de 
1997”. (Apensados: Projetos de Lei nºs 3191/2012 e 
3966/2012) Relator: deputado Edinho Bez. Parecer: 
pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs 3.191/12 
e 3.966/12, apensados, com substitutivo. O deputado 
Edinho Bez procedeu à leitura de seu relatório e voto. 
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Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer. 30 – PROJETO DE LEI Nº 
2.915/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre os veículos de condução coletiva de escolares”. 
Relator: deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. O deputado Leonardo 
Quintão procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer. 31 – PROJETO DE LEI Nº 3.008/11 
– Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “denomina Escritor 
José Lins do Rêgo, ao trecho da Rodovia BR-230, en-
tre os Municípios de João Pessoa e Campina Grande, 
estado da Paraíba”. Relator: deputado José Chaves. 
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 32 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.297/12 – Do Sr. Roberto de Lucena 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
obrigar a divulgação de número de telefone para de-
núncia de irregularidades, na parte traseira dos veícu-
los de transporte coletivo de passageiros”. Relator: 
deputado Arolde de Oliveira. Parecer: pela aprovação. 
O deputado Arolde de Oliveira procedeu à leitura de 
seu relatório e voto. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o parecer. 33 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.342/12 – Do Sr. Aelton Freitas – que 
“denomina Viaduto Wilson Franco Filho o viaduto lo-
calizado no km 805 da BR-262, na cidade de Uberaba, 
Estado de Minas Gerais”. Relator: deputado Jaime 
Martins. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 34 
– PROJETO DE LEI Nº 3.412/12 – Do Sr. Cabo Julia-
no Rabelo – que “acrescenta parágrafo ao art. 8º da 
Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras 
providências”. Relator: deputado José de Filippi. Pare-
cer: pela rejeição. O deputado José de Filippi procedeu 
à leitura de seu relatório e voto. Discutiu a proposição 
o deputado Gonzaga Patriota. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o parecer. 35 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.437/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: deputado 
Geraldo Simões. Parecer: pela rejeição. O deputado 
Geraldo Simões procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 36 – PROJETO DE LEI Nº 
3.479/12 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “altera o art. 
105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabele-
cer a obrigatoriedade de instalação de medidor de 
combustível digital em veículos automotores”. Relator: 
deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela rejeição. 

Retirado de pauta pelo relator. 37 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.491/12 – Do Sr. Ricardo Izar – que “dá nova re-
dação ao caput do art. 1º da Lei nº 5.970, de 1973, 
para 11 de julho de 1973, para dispor sobre a remoção 
de animais que tenham sofrido lesão em caso de aci-
dente de trânsito”. Relator: deputado Wellington Fa-
gundes. Parecer: pela aprovação. O presidente solici-
tou ao deputado Jose Stédile para proceder à leitura 
do relatório e voto. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o parecer. 38 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.510/12 – Do Sr. Romero Rodrigues 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre equipamento obrigatório para veículos do 
transporte coletivo de passageiros”. Relator: deputado 
Leonardo Quintão. Parecer: pela aprovação, com emen-
da. Vista ao deputado Diego Andrade, em 11/07/2012. 
O deputado Leonardo Quintão procedeu à leitura de 
seu relatório e voto. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o parecer. 39 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.522/12 – do Senado Federal – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Có-
digo de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a obri-
gatoriedade do uso de faróis durante o dia nas condi-
ções que especifica”. (Apensados: Projetos de Lei nºs 
561/2007, 4496/2008, 4631/2009, 5953/2009, 
6695/2009, 7268/2010, 1192/2011, 1234/2011, 
1945/2011 e 3923/2012) Relator: deputado Arolde de 
Oliveira. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição 
dos Projetos de Lei nºs 561/07, 4.496/08, 4.631/09, 
5.953/09, 6.695/09, 7.268/10, 1.192/11, 1.234/11, 
1.945/11 e 3.923/12, apensados). Retirado de pauta 
a requerimento do deputado Nilson Leitão. 40 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.648/12 – Da Sra. Marinha Raupp 
– que “denomina Rodovia Engenheiro Isaac Bennesby 
a rodovia BR-425, entre o distrito de Abunã e cidade 
de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia”. Relator: 
deputado Wellington Fagundes. Parecer: pela aprova-
ção. O presidente solicitou ao deputado Vanderlei Ma-
cris para proceder à leitura do relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer. 41 – PROJETO DE LEI Nº 3.744/12 
– Do Sr. Odair Cunha – que “denomina Rodovia Ana 
Padilha Cintra a BR146 – trecho Guaxupé/MG a Bom 
Jesus da Penha/MG”. Relator: deputado Renzo Braz. 
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 42 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.766/12 – Do Sr. Vinicius Gurgel – 
que “denomina Rodovia Aníbal Barcelos o trecho da 
BR-210 entre as cidades de Porto Grande e Pedra 
Branca do Amapari, no Estado do Amapá”. Relator: 
deputado Lúcio Vale. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado. 43 – PROJETO DE LEI Nº 3.775/12 – Do 
Sr. Romero Rodrigues – que “denomina Rodovia Gil 
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Galdino”, o trecho da Rodovia BR-426, entre as cida-
des de Piancó e Santana dos Garrotes, no Estado da 
Paraíba”. Relator: deputado Gonzaga Patriota. Parecer: 
pela aprovação. O deputado Gonzaga Patriota proce-
deu à leitura de seu relatório e voto. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o pa-
recer. 44 – PROJETO DE LEI Nº 3.794/12 – Do Sr. 
Edivaldo Holanda Junior – que “determina que nos 
crimes previstos nos arts. 165 e 166 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) as penas impostas com base 
no art. 43, inciso IV do Código Penal sejam cumpridas, 
preferencialmente, em Hospitais de Urgência e/ou de 
Politraumatizados”. Relator: deputado Hugo Leal. Pa-
recer: pela rejeição. O deputado Hugo Leal procedeu 
à leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 
45 – PROJETO DE LEI Nº 3.960/12 – Do Sr. Ronaldo 
Benedet – que “denomina Elevado Otávio Simon, o 
elevado localizado no Km 437 da BR-101, no trevo de 
acesso principal da cidade de Sombrio, Estado de 
Santa Catarina, que especifica”. Relator: deputado 
Edinho Bez. Parecer: pela aprovação. O deputado Edi-
nho Bez procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer. 46 – PROJETO DE LEI Nº 3.990/12 
– Do Sr. Taumaturgo Lima – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para obrigar a divulgação de nú-
mero de telefone para denúncia de irregularidades em 
veículos de condução de escolares”. Relator: deputa-
do Leonardo Quintão. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. O deputado Leonardo Quintão procedeu 
à leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 
47 – PROJETO DE LEI Nº 4.019/12 – Do Sr. Edinho 
Bez – que “denomina Prefeito Waldemar Salles o via-
duto duplo de acesso à Tubarão Norte localizado no 
quilômetro 332,64, da BR-101 no Estado de Santa 
Catarina”. Relator: deputado Ronaldo Benedet. Pare-
cer: pela aprovação. Não deliberado. A deputada Ma-
rinha Raupp solicitou a realização de uma reunião 
técnica de trabalho na sala da presidência desta Co-
missão para discutir as obras do PAC da BR 429, que 
ano de 2011 estava com indicações do TCU de obras 
irregulares. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
declarou encerrados os trabalhos às doze horas e de-
zesseis minutos, antes convocando os senhores mem-
bros para Reunião Ordinária, dia 14 de novembro, às 10 
horas, no Plenário 11. E, para constar, eu 
______________________, Admar Pires dos Santos, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 

será assinada pelo Presidente, deputado Alexandre 
Santos, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Alexandre Leite
PROJETO DE LEI Nº 4.531/12 – Do Sr. Wilson 

Filho – que “estabelece a obrigatoriedade da instala-
ção de placas com informação sobre drogas ilícitas 
nas estradas federais”.

Ao Deputado Hugo Leal
PROJETO DE LEI Nº 5.251/09 – da Sra. Aline 

Corrêa – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, proibindo que 
motociclistas e outras pessoas, apeados de motocicle-
ta, circulem com o capacete na cabeça”. (Apensado: 
PL 2359/2011)

Ao Deputado Junji Abe
PROJETO DE LEI Nº 4.450/12 – Do Sr. Jair Bol-

sonaro – que “acrescenta parágrafo ao art. 72, da Lei 
nº 11.343, de 26 de agosto de 2006, para viabilizar o 
uso de drogas apreendidas para fins específicos de 
adestramento de cães, na forma que menciona”.

À Deputada Keiko Ota
PROJETO DE LEI Nº 3.892/12 – Do Sr. Geraldo 

Thadeu – que “altera o § 3º do art. 158 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.

Ao Deputado Laercio Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 4.314/12 – Do Sr. Arnaldo 

Faria de Sá – que “revoga o inciso XIV, do art. 9º da 
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”.

Ao Deputado Mendonça Prado
PROJETO DE LEI Nº 4.546/12 – Do Sr. Alexan-

dre Leite – que “regulamenta os jogos de ação e seus 
equipamentos no Brasil”.

Ao Deputado Onyx Lorenzoni
PROJETO DE LEI Nº 4.446/12 – Do Sr. Geraldo 

Resende – que “altera o do Decreto-Lei nº 667, de 2 
de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares 
e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providên-
cias, para redefinir os cargos considerados no exercício 
de função policial-militar”.

Sala da Comissão, em 14 de novembro de 2012 
− Deputado Efraim Filho, Presidente.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 37333 

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 1.402-A, DE 1999 
(Do Sr. Dr. Evilásio)

Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de ju-
lho de 1996, estabelecendo restrições à 
propaganda de medicamentos e terapias; 
tendo parecer: da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 
1739/99, 2880/00, 3752/00, 5532/01, 5211/05 
e 5924/09, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição deste e dos de nºs 2117/99, 
2191/99, 2322/00, 3513/00, 4572/01, 7571/06, 
3511/08, 5729/09, 6724/10, 404/11 e 4286/12, 
apensados (relator: DEP. JOSIAS GOMES).

Despacho: Às Comissões de: Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática;

Defesa do Consumidor; Seguridade So-
cial e Família; Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 do RI) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação E Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.402, de 1999, de autoria do 
Deputado Evilásio Farias, pretende alterar a redação 
do art. 7º da Lei nº 9.294, de 1996, “que dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fu-
mígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal”, com o objetivo de também 
restringir a publicidade de medicamentos de venda livre 
ou fitoterápicos às revistas especializadas.

À proposição foram apensados, os seguintes 
projetos de lei que tratam tanto da propaganda de 
medicamentos como da de agrotóxicos: 

PL nº 1.739, de 1999, de autoria do Deputado Dr. 
ROSINHA, que “dispõe sobre a promoção e publicida-
de de medicamentos, complementando o disposto na 
Lei nº 6.360, de 1976, que regula a vigilância sanitária 
a que estão sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes 
e outros produtos”. 

PL nº 2.117, de 1999, de autoria do Deputado 
LUIZ BITTENCOURT, altera a redação do art. 7º, da 
Lei nº 9.294, de 1996, estendendo a restrição do ca-
put aos medicamentos de venda livre ou fitoterápicos. 

PL nº 2.191, de 1999, de autoria da Deputada 
VANESSA GRAZZIOTIN, que altera o art. 7º da Lei nº 

9.294, de 1996, e o art. 59 da Lei nº 6.360, de 1976, 
proibindo a propaganda de medicamentos ao público.

PL nº 2.322, de 2000, de autoria do Deputado 
AGNELO QUEIROZ, que “dispõe sobre a propaganda 
de medicamentos no país e dá outras providências”.

PL nº 2.880, de 2000, de autoria do Deputado 
LUIZ BITTENCOURT, que restringe a propaganda de 
medicamentos de venda livre nas emissoras de rádio 
e televisão àqueles produtos que possuam registro no 
Ministério da Saúde. 

PL nº 3.513, de 2000, de autoria do Deputado 
Dr. ROSINHA, que altera o art. 8º da Lei nº 9.294, de 
1996, restringindo a propaganda de agrotóxicos a pu-
blicações escritas dirigidas especificamente aos pro-
prietários e profissionais do campo. 

PL nº 3.752, de 2000, de autoria do Deputado 
DAMIÃO FELICIANO, que proíbe a promoção e a pu-
blicidade de qualquer tipo de medicamento nas emis-
soras de rádio e televisão.

PL nº 4.572, de 2001, de autoria do Deputado 
FERNANDO FERRO, que proíbe a propaganda de 
agrotóxicos. 

PL nº 5.532, de 2001, de autoria do Deputado 
JAQUES WAGNER, que veda a publicidade de me-
dicamentos de venda livre nas emissoras de rádio e 
televisão antes das vinte e uma horas e obriga que a 
propaganda desses medicamentos contenha reco-
mendação às pessoas no sentido de consultarem um 
médico antes de se medicarem. 

PL nº 5.211, de 2005, de autoria do Deputa-
do LOBBE NETO, que altera o § 4º, art. 7º da Lei nº 
9.294, de 1996. 

PL nº 7.571, de 2006, de autoria do Deputado 
CORAUCI SOBRINHO, que veda a propaganda de 
medicamentos genéricos e similares.

Projeto de Lei nº 3.511, de 2008, de autoria do 
Deputado REINALDO NOGUEIRA, que “dá nova reda-
ção ao art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, 
vedando a propaganda de medicamentos nos veículos 
de comunicação social”. 

Projeto de Lei nº 5.729, de 2009, de autoria da 
Deputada RITA CAMATA, que “acrescenta parágrafo ao 
art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e altera 
o art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que 
regula a vigilância sanitária em nosso País”.

Projeto de Lei nº 5.924, de 2009, de autoria do 
Deputado CHICO ALENCAR, que “dá nova redação 
ao art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de1996, esta-
belecendo restrições à propaganda de medicamentos 
nos veículos de comunicação social”. 

Projeto de Lei nº 6.724, de 2010, do Deputado 
LUIZ COUTO, que dispõe sobre a proibição de propa-
ganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo 
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nos órgãos de comunicação social, restringindo a pu-
blicidade de genéricos em campanhas patrocinadas 
pelo Ministério da Saúde e limitando a publicidade, nos 
demais casos, às publicações especializadas dirigidas 
a profissionais de saúde.

Projeto de Lei nº 404, de 2011, do ilustre Deputa-
do CESAR COLNAGO, que atribui, à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, a normatização da publicidade 
de medicamentos e terapias. 

Cumpre ressaltar que, em maio de 2004, o então 
Deputado Dr. HÉLIO apresentou parecer, que não foi 
apreciado por esta Comissão, pela aprovação de um 
Substitutivo que altera a redação dos artigos 7º e 8º da 
Lei nº 9.294, de 1996. O texto proposto pelo Dr. HÉLIO 
foi resultado, conforme registrado em sua minuta de 
relatório, de sugestões oferecidas em audiência pú-
blica na CCTCI, com a presença de representantes 
dos Conselhos Federais de Medicina e Farmácia, da 
Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, da Asso-
ciação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão 
– ABERT, da Associação Brasileira de Telecomunica-
ções – ABRATEL, do Conselho Nacional de Auto-re-
gulamentação Publicitária – CONAR e da Associação 
Brasileira de Automedicação Responsável – ABIAR.

Mais uma vez, em dezembro de 2006, foi apre-
sentado parecer à CCTCI pela então Deputada MARI-
ÂNGELA DUARTE, que propôs a aprovação do Subs-
titutivo de autoria do então Deputado Dr. HÉLIO com 
algumas alterações. Referido parecer, devido ao final 
da sessão legislativa de 2006, também não chegou a 
ser votado por esta Comissão. 

Outra tentativa sem êxito de apreciar a referida 
matéria ocorreu em dezembro de 2007, quando foi 
apresentado parecer do Deputado Dr. NECHAR, aca-
tando em seu relatório a proposta da Deputada MA-
RIÂNGELA DUARTE. 

Mais recentemente, foi oferecido a esta Comis-
são relatório do Deputado RÔMULO GOUVÊA, em no-
vembro de 2009, que propôs igualmente a aprovação 
da proposta na forma de substitutivo. O texto também 
não chegou a ser votado. 

Uma sugestão de emenda modificativa que bus-
cava consolidar elementos presentes em vários textos 
apensados foi oferecida pelo nobre Deputado MANOEL 
JÚNIOR em 2011, tendo sido posteriormente retirada 
pelo autor.

Transcorrido o prazo regimental, não foram ofe-
recidas emendas à matéria na atual legislatura. 

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito 
da proposição principal e das propostas apensadas. 
A matéria será ainda apreciada no mérito pelas Co-
missões de Defesa do Consumidor e de Seguridade 

Social e Família e, quanto à constitucionalidade e ju-
ridicidade, pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Em 6 de junho de 2012, apresentamos Substi-
tutivo à matéria, para o qual não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental. Posteriormente, foi 
apensado ao texto o Projeto de Lei nº 4.286, de 2012, 
do Deputado ALEXANDRE ROSO, que obriga a publi-
cidade de fármacos de venda livre a informar os insu-
mos farmacêuticos ativos que compõem a fórmula do 
produto, identificados pelo seu nome genérico. 

Tal circunstância, aliada ao fato de que recebe-
mos sugestão de colegas desta douta Comissão no 
sentido de aperfeiçoarmos o Substitutivo, admitindo a 
publicidade em eventos desportivos, leva-nos a com-
plementar a análise anteriormente oferecida.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Desde 1996, foram introduzidas em nosso or-
denamento jurídico, por intermédio da Lei nº 9.294, 
de 15 de julho daquele ano, restrições à propaganda 
comercial de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
agrotóxicos, medicamentos e terapias, atendendo ao 
disposto no § 4º do art. 220 da Constituição Federal. 
Parece-nos, contudo, que no caso da propaganda de 
medicamentos e terapias a referida legislação neces-
sita de aperfeiçoamentos, de modo a evitar abusos nos 
anúncios de remédios de venda livre e de fitoterápicos. 

As proposições em exame tentam aperfeiçoar, 
com distintas abordagens, as disposições vigentes. 
Tal esforço deve ser realizado, porém, com a devida 
cautela. A propaganda responsável, informativa, que 
orienta o consumidor quanto ao uso correto do medi-
camento, é fator de redução de riscos sanitários e de 
racionalização no uso da fórmula. 

A compra do medicamento de venda livre envolve, 
particularmente, a necessidade de informação adequa-
da ao consumidor, oferecida em linguagem acessível. 
Este pode beneficiar-se dos dados constantes nas 
bulas e rótulos, do aconselhamento de profissionais 
de saúde e, enfim, de peças publicitárias adequada-
mente elaboradas. Estas se constituem, pois, em uma 
forma legítima e eficaz de interação da indústria far-
macêutica com sua clientela, desde que elaboradas e 
veiculadas dentro dos limites e critérios consagrados 
na legislação vigente. 

Estudos de marketing conduzidos pelo setor re-
velam que, contrariamente a outros produtos, cuja 
compra é associada a uma sensação de prazer, a 
aquisição de medicamentos tende a ser decidida por 
sentimentos de obrigatoriedade e de potencial pena-
lidade. Os efeitos de indução ao consumo, nesse con-
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texto, tendem a ser pouco eficazes. A legislação deve, 
nesse contexto, reforçar o caráter informativo da peça, 
de modo a educar o consumidor a se informar sobre o 
medicamento, a sentir-se responsável por sua saúde, 
a racionalizar o uso de remédios, minimizando a inci-
dência de reações adversas e orientar-se a respeito 
de escolhas alternativas. 

Como forma de garantir que a propaganda de 
medicamentos privilegie esse caráter informativo, in-
troduzimos, no Substitutivo que ora oferecemos, nor-
matização adicional que restringe condutas tais como: 
induzir ao uso incorreto do medicamento, oferecer ou 
sugerir diagnósticos, fazer uso da participação de cele-
bridades, apelar para sensações agradáveis, dirigir-se 
a crianças, sugerir que o medicamento seja alternativa 
exclusiva para o tratamento a que se destina, usar lin-
guagem direta e referir-se de forma abusiva, alarmante 
ou enganosa a testemunhos de cura. 

Cumpre ressaltar que o assunto tem sido objeto 
de grande polêmica, desde o início das discussões que 
culminaram com a edição pela ANVISA da Resolução 
da Diretoria Colegiada – RDC nº 96, de 17 de dezembro 
de 2008, que regulamentava a propaganda, a publici-
dade, a informação e outras práticas cujo objetivo seja 
a divulgação ou promoção comercial de medicamentos 
de produção nacional ou estrangeira, quaisquer que 
sejam as formas e meios de sua veiculação, incluindo 
as transmitidas no decorrer da programação normal 
das emissoras de rádio e televisão. 

A RDC nº 96, de 2008. restringiu a participação 
de celebridades nos anúncios dos medicamentos sem 
prescrição médica. E passou a exigir que as advertên-
cias constantes das propagandas desses produtos 
fossem mais detalhadas, informando efeitos colaterais 
e outros riscos para quem consumir esses remédios. 
A RDC nº 23, de 2009, aperfeiçoou e estendeu tais 
disposições.

De acordo com informações da ANVISA, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) vem alertando 
para o fato de que o mau uso de medicamentos é um 
problema de saúde pública em todo o mundo e cerca 
de metade dos medicamentos é usada de forma incor-
reta. Segundo a OMS, até 70% dos gastos em saúde, 
nos países em desenvolvimento, correspondem a me-
dicamentos, enquanto que nos países desenvolvidos, 
esse índice é menor que 15%.

Posteriormente, a Advocacia Geral da União 
(AGU) publicou parecer, em resposta a provocação 
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Pu-
blicitária (CONAR), no qual não reconhece poderes 
daquele órgão regulador para impor restrições à pro-
paganda de medicamentos. A principal conclusão do 
parecer é de que diversos pontos da regulamentação 

dependeriam da existência de lei regulando o assunto. 
No entanto, inexistindo até o momento aprovação do 
Presidente da República, a posição da AGU firma-se 
por ora apenas como orientação jurídica.

A tal respeito, vale observar que o art. 220 da 
Constituição em seu, § 3º, inciso II, e § 4º, assegura 
reserva legal ao Poder Legislativo para tratar da pro-
paganda de medicamentos. Tal a abordagem seguida 
pela AGU ao emitir a Nota AGU/GV-16/2007 e a Nota 
1-ORJ/GAB/AGU-2009. Na primeira, observa a AGU 
que “as normas legais existentes não conferem, com 
fundamento no art. 220, § 4º, CF/1988, poderes tão 
amplos de regulação da propaganda de medicamen-
tos à ANVISA, apesar da franca conservação de seu 
poder de polícia e demais prerrogativas legais”.

Tais considerações, em suma, levam-nos a acom-
panhar os relatores que nos antecederam no sentido de 
um posicionamento favorável à matéria. Em nosso en-
tender, não existe necessidade de vedar a propaganda 
de medicamentos, uma vez que a lei vigente somente 
a autoriza no caso de medicamentos anódinos ou de 
venda livre, devendo ser acompanhada de advertência 
quanto a seu uso abusivo. Para evitar possíveis danos 
à saúde dos usuários desses medicamentos, o substi-
tutivo inicialmente oferecido pelo Deputado Dr. HÉLIO 
obrigava também seu registro no órgão responsável 
pela fiscalização sanitária, além de estabelecer restri-
ções aos elementos que compõem a correspondente 
peça publicitária, posição que igualmente adotamos. 

Em relação aos projetos de lei apensados à pro-
posição principal, temos as seguintes considerações 
a oferecer:

O PL nº 1.739, de 1999, do Deputado Dr. ROSI-
NHA, cria limitações ao conteúdo da publicidade de 
medicamentos e estabelece normas para as ativida-
des de representação e distribuição de amostras. So-
mos por sua aprovação, na forma do Substitutivo que 
oferecemos. 

O PL nº 2.117, de 1999, do Deputado LUIZ BIT-
TENCOURT, altera a redação do art. 7º, da Lei nº 9.294, 
de 1996, estendendo a restrição do caput aos medica-
mentos de venda livre ou fitoterápicos. Não adotamos 
a iniciativa, entendendo que compete ao poder público 
veicular campanha de esclarecimento quanto ao uso 
de tais fórmulas, o que a nosso ver terá efeito educati-
vo mais eficaz. Somos pois, pela rejeição da proposta.

O PL nº 2.191, de 1999, da Deputada VANESSA 
GRAZZIOTIN, além de alterar a redação do art. 7º da 
Lei nº 9.294, de 1996, proibindo toda propaganda de 
medicamentos dirigida ao público, também modifica a 
Lei nº 6.360, de 1976, retirando do art. 59 a referência 
à propaganda de medicamentos, bem como revogando 
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o art. 58 do mesmo diploma legal que também regula 
a matéria. Somos por sua rejeição.

O PL nº 2.322, de 2000, do Deputado AGNELO 
QUEIROZ, veda a propaganda de medicamentos nos 
meios de comunicação e limita sua divulgação aos 
profissionais de saúde. Somos por sua rejeição.

O PL nº 2.880, de 2000, do Deputado LUIZ BIT-
TENCOURT, que restringe a propaganda de medi-
camentos de venda livre nas emissoras de rádio e 
televisão àqueles produtos que possuam registro no 
Ministério da Saúde. Somos por sua aprovação, na 
forma do Substitutivo que oferecemos.

O PL nº 3.513, de 2000, do Deputado Dr. RO-
SINHA, altera o art. 8º da Lei nº 9.294, de 1996, res-
tringindo a propaganda de agrotóxicos a publicações 
escritas dirigidas especificamente aos proprietários e 
profissionais do campo. Preferimos, mais uma vez, a 
opção pelo custeio de campanhas de esclarecimento. 
Somos pois, pela rejeição da proposta.

O PL nº 3.752, de 2000, do Deputado DAMIÃO 
FELICIANO, limita a promoção e a publicidade de 
medicamento nas emissoras de rádio e televisão à di-
vulgação de informação científica destinada a profis-
sionais de saúde. Somos por sua aprovação, na forma 
do Substitutivo que oferecemos.

O PL nº 4.572, de 2001, do Deputado FERNAN-
DO FERRO, proíbe expressamente a propaganda de 
agrotóxicos em revistas, jornais, emissoras de rádio e 
televisão ou qualquer outro veículo de comunicação. A 
proposta veda ainda a publicidade nos pontos de venda, 
a distribuição de amostras ou brindes e o patrocínio de 
eventos pelos fabricantes de agrotóxicos. Pelas razões 
já expostas, somos por sua rejeição.

O PL nº 5.532, de 2001, do Deputado JAQUES 
WAGNER, veda a publicidade de medicamentos de 
venda livre nas emissoras de rádio e televisão antes 
das vinte e uma horas e obriga que a propaganda 
desses medicamentos contenha recomendação às 
pessoas no sentido de consultarem um médico antes 
de se medicarem. Entendemos que a redação que 
oferecemos atende à intenção do autor e somos, pois, 
pela aprovação da proposta, na forma do Substitutivo 
que oferecemos.

O PL nº 5.211, de 2005, do Deputado LOBBE 
NETO, altera a advertência na propaganda de me-
dicamentos de “a persistirem os sintomas, o médico 
deverá ser consultado”, para “antes de tomar qualquer 
medicamento consulte um médico”. Entendemos que 
a redação que oferecemos atende à intenção do autor 
e somos, pois, pela aprovação da proposta, na forma 
do Substitutivo que oferecemos.

O PL nº 7.571, de 2006, do Deputado CORAUCI 
SOBRINHO, veda a veiculação por qualquer tipo de 

mídia de propagandas de medicamentos genéricos 
e similares. Pelas razões já expostas, somos por sua 
rejeição. 

O Projeto de Lei nº 3.511, de 2008, do Deputa-
do REINALDO NOGUEIRA, veda a propaganda de 
medicamentos nos veículos de comunicação social, 
limitando-a a revistas especializadas. Pelas razões já 
expostas, somos por sua rejeição. 

O Projeto de Lei nº 5.729, de 2009, da Depu-
tada RITA CAMATA, atribui ao Ministério da Saúde a 
competência para regulamentar publicidade de medi-
camentos e terapias e à Anvisa a competência para 
normatizar propaganda de produtos sujeitos ao regime 
de vigilância sanitária. Consideramos desnecessária a 
primeira disposição, pois o Ministério da Saúde já pos-
sui a atribuição. Somos, pois, pela rejeição da matéria.

O Projeto de Lei nº 5.924, de 2009, de autoria do 
Deputado CHICO ALENCAR, limita o horário de veicu-
lação de peças e impõe a prévia autorização do órgão 
de vigilância sanitária. Somos por sua aprovação, na 
forma do Substitutivo que oferecemos.

O Projeto de Lei nº 6.724, de 2010, do Deputado 
LUIZ COUTO, dispõe sobre a proibição de propagan-
da de medicamentos e terapias de qualquer tipo nos 
órgãos de comunicação social, restringindo a publici-
dade de genéricos em campanhas patrocinadas pelo 
Ministério da Saúde e limitando a publicidade, nos de-
mais casos, às publicações especializadas dirigidas a 
profissionais de saúde. Pelas razões já expostas, so-
mos por sua rejeição.

O PL nº 404, de 2011, do Deputado CESAR COL-
NAGO, atribui à ANVISA a normatização complemen-
tar da publicidade de medicamentos e terapias. Pelas 
razões já expostas, somos por sua rejeição.

O Projeto de Lei nº 4.286, de 2012, do Deputado 
ALEXANDRE ROSO, modifica a Lei nº 6.360, de 1976, 
que dispõe sobre a vigilância sanitária, obrigando a in-
formar os insumos farmacêuticos ativos que compõem 
a fórmula do produto de venda livre, identificados pelo 
seu nome genérico. Trata-se de disposição que, a nos-
so ver, não auxilia a decisão do consumidor, sendo 
mais eficazes para tal fim as informações já previstas 
na legislação vigente, complementadas pelas dispo-
sições do Substitutivo que oferecemos. Somos, pois, 
pela rejeição do referido Projeto.

Acertaram, a nosso ver, os relatores que nos 
antecederam no exame da matéria, ao empreender 
ajustes na redação do art. 7º da Lei nº 9.294, de 1996. 
Acompanhamos, pois, sua orientação, introduzindo 
modificação no § 1º do art. 7º, para, nas palavras do 
então Deputado DR. HÉLIO, “garantir que somente 
os medicamentos de venda livre, registrados no ór-
gão responsável pela fiscalização sanitária, possam 
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ser anunciados nos meios de comunicação“. Também 
concordamos com as limitações ao conteúdo da peça 
publicitária estabelecidas nas proposições em exame 
e acatadas pelos relatores que nos antecederam.

Somos contrários, enfim, a obrigar os fabrican-
tes de medicamentos e de agrotóxicos a aplicarem 
parcela do montante gasto em propaganda comercial 
na veiculação de propaganda institucional educativa 
ou contrapropaganda. A melhoria da saúde da popu-
lação e o acesso universal a serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde são obrigações do 
Estado, a serem alcançadas mediante políticas públi-
cas adequadas e custeadas por recursos públicos. Re-
meter a promoção dessas iniciativas ao setor privado, 
impondo-lhe o custeio dessa divulgação, configura a 
nosso ver apropriação indevida de recursos privados 
pelo poder público. 

Concluindo, nosso VOTO é pela APROVAÇÃO 
dos Projetos de Lei nº 1.739, de 1999, nº 2.880, de 
2000, nº 3.752, de 2000, nº 5.532, de 2001, nº 5.211, 
de 2005, nº 5.924, de 2009, na forma do Substitutivo, 
e pela REJEIÇÃO dos Projetos de Lei nº 1.402. de 
1999, nº 2.117, de 1999, nº 2.191, de 1999, nº 2.322, 
de 2000, nº 3.513, de 2000, nº 4.572, de 2001, nº 7.571, 
de 2006, nº 3.511, de 2008 nº 5.729, de 2009, nº 6.724, 
de 2010, nº 404, de 2011, e nº 4.286, de 2012.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. – 
Deputado Josias Gomes, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI Nº 1.402, DE 1999

(Apensados os Projetos de Lei nº 
1.739, de 1999, nº 2.117, de 1999, nº 2.191, 
de 1999, nº 2.322, de 2000, nº 2.880, de 2000, 
nº 3.513, de 2000, nº 3.752, de 2000, nº 4.572, 
de 2001, nº 5.532, de 2001, nº 5.211, de 2005, 
nº 7.571, de 2006, nº 3.511, de 2008, nº 5.729, 
de 2009, nº 5.924, de 2009, nº 6.724, de 2010, 
nº 404, de 2011 e nº 4.286, de 2012)

Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 
1996, estabelecendo restrições à propaganda 
de medicamentos e terapias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei modifica a Lei nº 9.294, de 15 de 

julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso 
e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alco-
ólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, 
nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, 
estabelecendo restrições adicionais à propaganda de 
medicamentos e terapias. 

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 
1996, alterado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23.8.2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7°  ..................................................
 ..............................................................
§ 1° É permitida a propaganda comer-

cial, nos veículos de comunicação social, em 
trajes e eventos esportivos, de medicamentos 
de venda sem exigência de prescrição médica, 
desde que registrados no órgão responsável 
pela fiscalização sanitária. (NR) 

§ 1º-A As afirmações presentes na peça 
publicitária, referentes à composição, às pro-
priedades e à ação de medicamento de que 
trata o § 1º, bem como a indicações, posologia, 
procedimentos de uso e potenciais reações 
adversas, devem ser cientificamente compro-
vadas e compatíveis com as informações re-
gistradas no órgão competente. (AC)

§ 1º-B Os termos técnicos utilizados na 
peça publicitária a que se refere o § 1º deverão 
ser aplicados e exibidos de maneira a facilitar 
sua compreensão pelo público em geral. (AC)

§ 1º-C Os elementos que compõem a 
peça publicitária a que se refere o § 1º não 
poderão: 

conter afirmações enganosas, abusivas 
ou indiretas;

sugerir, induzir ou estimular o uso ina-
dequado ou incorreto do medicamento, sua 
administração a pessoas para as quais este é 
contraindicado ou seu uso em situações não 
previstas nas indicações aprovadas;

oferecer, sugerir ou estimular diagnósti-
cos aconselhando o correspondente tratamen-
to, excetuando-se as referências aos casos 
para os quais o medicamento seja especifi-
camente indicado e com o intuito de explicitar 
essa correlação;

sugerir que o medicamento seja a única 
alternativa de tratamento ou fazer crer que se-
jam supérfluos os hábitos de vida saudáveis 
e a consulta regular ao profissional de saúde;

incluir imagens de celebridades fazendo 
uso do medicamento ou recomendando sua 
utilização; 

apelar para características organolépti-
cas agradáveis, utilizando-se de expressões 
que sugiram satisfação decorrente do uso ou 
da aplicação do medicamento; 

dirigir-se a crianças;
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usar de linguagem direta ou assertiva 
para recomendar ou impor o consumo do me-
dicamento;

oferecer benefícios ou vantagens como 
recompensa pela prescrição, indicação ou co-
mercialização do medicamento;

referir-se de forma abusiva, alarmante ou 
enganosa a testemunhos de cura.(AC)

 ............................................................. ”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. – 
Deputado Josias Gomes, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, realizada em 31 de 
outubro de 2012, apresentamos parecer e voto pela 
APROVAÇÃO da matéria, na forma de SUBSTITUTIVO. 

Recebemos, na oportunidade, sugestões do no-
bre Deputado ANTONIO IMBASSAHY, recomendando 
a retirada da alínea “e” do § 1º-C que havíamos adi-
cionado ao art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 
1996, e do ilustre Deputado SANDRO ALEX, no sen-
tido de ajustar a redação do caput do § 1º do mesmo 
artigo, eliminando possível dubiedade na interpretação 
do dispositivo.

Acatamos, na discussão da matéria, ambas as 
sugestões. Desse modo, reapresentamos o SUBSTI-
TUTIVO de nossa autoria, com as correções aponta-
das, na forma do texto anexo. 

O nosso VOTO, em suma, é pela APROVAÇÃO 
dos Projetos de Lei nº 1.739, de 1999, nº 2.880, de 
2000, nº 3.752, de 2000, nº 5.532, de 2001, nº 5.211, 
de 2005, nº 5.924, de 2009, na forma do SUBSTITUTI-
VO, e pela REJEIÇÃO dos Projetos de Lei nº 1.402, de 
1999, nº 2.117, de 1999, nº 2.191, de 1999, nº 2.322, de 
2000, nº 3.513, de 2000, nº 4.572, de 2001, nº 7.571, 
de 2006, nº 3.511, de 2008, nº 5.729, de 2009, nº 
6.724, de 2010, nº 404, de 2011, e nº 4.286, de 2012.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Josias Gomes, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI Nº 1.402, DE 1999

(Apensados os Projetos de Lei nº 
1.739, de 1999, nº 2.117, de 1999, nº 2.191, 
de 1999, nº 2.322, de 2000, nº 2.880, de 2000, 
nº 3.513, de 2000, nº 3.752, de 2000, nº 4.572, 
de 2001, nº 5.532, de 2001, nº 5.211, de 2005, 
nº 7.571, de 2006, nº 3.511, de 2008, nº 5.729, 
de 2009, nº 5.924, de 2009, nº 6.724, de 2010, 
nº 404, de 2011 e nº 4.286, de 2012)

Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 
1996, estabelecendo restrições à propaganda 
de medicamentos e terapias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei modifica a Lei nº 9.294, de 15 de 

julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso 
e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alco-
ólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, 
nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, 
estabelecendo restrições adicionais à propaganda de 
medicamentos e terapias. 

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 
1996, alterado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23.8.2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7°  ..................................................
 ..............................................................
§ 1° É permitida a propaganda comercial 

de medicamentos que possam ser adquiridos 
sem exigência de prescrição médica, desde 
que registrados no órgão responsável pela 
fiscalização sanitária. (NR) 

§ 1º-A As afirmações presentes na peça 
publicitária, referentes à composição, às pro-
priedades e à ação de medicamento de que 
trata o § 1º, bem como a indicações, posologia, 
procedimentos de uso e potenciais reações 
adversas, devem ser cientificamente compro-
vadas e compatíveis com as informações re-
gistradas no órgão competente. (AC)

§ 1º-B Os termos técnicos utilizados na 
peça publicitária a que se refere o § 1º deverão 
ser aplicados e exibidos de maneira a facilitar 
sua compreensão pelo público em geral. (AC)

§ 1º-C Os elementos que compõem a 
peça publicitária a que se refere o § 1º não 
poderão: 

conter afirmações enganosas, abusivas 
ou indiretas;

sugerir, induzir ou estimular o uso ina-
dequado ou incorreto do medicamento, sua 
administração a pessoas para as quais este é 
contraindicado ou seu uso em situações não 
previstas nas indicações aprovadas;

oferecer, sugerir ou estimular diagnósti-
cos aconselhando o correspondente tratamen-
to, excetuando-se as referências aos casos 
para os quais o medicamento seja especifi-
camente indicado e com o intuito de explicitar 
essa correlação;

sugerir que o medicamento seja a única 
alternativa de tratamento ou fazer crer que se-
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jam supérfluos os hábitos de vida saudáveis 
e a consulta regular ao profissional de saúde;

apelar para características organolépti-
cas agradáveis, utilizando-se de expressões 
que sugiram satisfação decorrente do uso ou 
da aplicação do medicamento; 

dirigir-se a crianças;
usar de linguagem direta ou assertiva 

para recomendar ou impor o consumo do me-
dicamento;

oferecer benefícios ou vantagens como 
recompensa pela prescrição, indicação ou co-
mercialização do medicamento;

referir-se de forma abusiva, alarmante ou 
enganosa a testemunhos de cura.(AC)

 ............................................................. ”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Josias Gomes, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o PL 1739/1999, o PL 
2880/2000, o PL 3752/2000, o PL 5532/2001, o PL 
5211/2005, e o PL 5924/2009, apensados, com subs-
titutivo, e rejeitou o Projeto de Lei nº 1.402/1999, o PL 
2117/1999, o PL 2191/1999, o PL 3513/2000, o PL 
4572/2001, o PL 7571/2006, o PL 3511/2008, o PL 
5729/2009, o PL 6724/2010, o PL 4286/2012, o PL 
2322/2000 e o PL 404/2011, apensados, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Josias Gomes, com 
complementação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, 

Antonio Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presi-
dentes, Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio 
Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Marcelo Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ro-
naldo Nogueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel 
Fernandes, Esperidião Amin, Felipe Bornier, Josias 
Gomes, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Bengtson, 
Newton Lima e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.910-A, DE 2009 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Torna obrigatório a contratação de nu-
tricionistas para todas as escolas do ensi-
no fundamental e médio da rede pública de 
ensino em todo o território brasileiro; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela rejeição deste e dos de nºs 

6849/10, 8036/10, 424/11 e 4097/12, apensa-
dos (relator: DEP. ROGÉRIO CARVALHO). 

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Educação e Cultura 
e  Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social E Família

I – Relatório

O presente projeto de lei obriga as escolas pú-
blicas de ensino fundamental e médio que distribuam 
merenda escolar a contratar nutricionista para o con-
trole dos alimentos consumidos.

Encontram-se apensados a esta proposição qua-
tro projetos de lei. O PL 6.849, de 2010, de autoria do 
Deputado Bruno Rodrigues, também inclui disciplinas 
de nutrição na grade escolar, além de obrigar as ins-
tituições de ensino a contratarem nutricionistas para 
gerenciarem e planejarem a merenda escolar oferecida 
aos alunos. O PL 8.036, também de 2010, de autoria 
do Deputado Pedro Fernandes, obriga as escolas de 
ensino fundamental e médio a contratarem nutricio-
nistas para o controle dos alimentos consumidos seja 
na merenda escolar seja na cantina da instituição. O 
PL 424, de 2011, apresentado pelo Deputado Antônio 
Bulhões, altera a lei de diretrizes e bases da educa-
ção para incluir na grade escolar noções de educação 
alimentar e nutricional. E, finalmente, o PL 4097, de 
2012, de autoria do Deputado Valadares Filho, e que 
altera a mesma lei para incluir a educação nutricional 
na parte diversificada dos currículos, a partir do ensi-
no fundamental. 

Nas justificativas dos projetos os autores manifes-
tam preocupação com a qualidade do alimento servido 
no ambiente escolar. Pretendem contribuir para que 
as crianças, os adolescentes e os jovens assumam 
hábitos alimentares saudáveis, visando a evitar tanto 
quadros de desnutrição quanto de obesidade.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.
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Além desta Comissão de Seguridade Social e 
Família, a proposição será também encaminhada para 
análise de mérito à Comissão de Educação e Cultura. 
Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania manifestar-se-á a respeito de sua cons-
titucionalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Por ter caráter conclusivo nas comissões, 
dispensa a apreciação do Plenário. 

Cabe a esta Comissão de Seguridade Social 
e Família a análise da proposição do ponto de vista 
sanitário e quanto ao mérito. Eventuais ponderações 
acerca da redação ou da técnica legislativa deverão 
ser apontadas pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

II – Voto do Relator

Os vários autores trazem a debate ponto de incon-
testável relevância. Com efeito, os hábitos alimentares 
nas primeiras décadas da vida condicionam a saúde 
dos indivíduos. É fato que se deve zelar para que a 
alimentação oferecida às crianças e aos adolescentes 
seja a mais saudável possível.

Os cinco projetos propõem duas ações distintas: 
inclusão de disciplinas sobre nutrição na grade esco-
lar e contratação de nutricionistas por escolas. Cabe 
apontar, todavia, que a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, que trata do atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica, entre outros assuntos, já 
prevê ambas as medidas propostas.

Em seu art. 2º, define como diretrizes da alimenta-
ção escolar tanto o emprego de alimentação saudável 
e adequada quanto “a inclusão da educação alimentar 
e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, 
que perpassa pelo currículo escolar, abordando o 
tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segu-
rança alimentar e nutricional”.

Mais à frente, os arts. 11 e 12 afirmam que a 
responsabilidade técnica pela alimentação escolar e 
a elaboração dos cardápios da alimentação escolar 
cabem ao “nutricionista responsável”. Dessa forma, 
mesmo que a Lei não explicite a obrigatoriedade de 
contratação de nutricionistas pelas escolas – o que 
seria descabido, pois, teme-se não haver quantitativo 
suficiente de profissionais para todas as escolas pú-
blicas – , deixa claro que haverá supervisão direta e 
constante por parte desses profissionais.

Ora, pelo descrito, parece-me claro que a Lei 
11.947/2009 já regulamenta o tema de forma bastante 
adequada, dispensando novo regramento. Ainda assim, 
cabem mais alguns comentários.

Em primeiro lugar, devemos ponderar que a obri-
gação de contratação de qualquer tipo de profissional 
por meio de uma lei significa, em última análise, criação 
de uma reserva de mercado. Se existe real necessidade 
de tal medida, não será necessário torna-la obrigatória. 

É claro que a regulamentação das profissões deve 
deixar claro quais atividades são privativas de qual pro-
fissional, como já ocorre no presente caso. De fato, a Lei 
nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, que regulamenta 
a profissão do nutricionista, classifica como atividades 
privativas dos nutricionistas o planejamento, a organiza-
ção, a direção, a supervisão e a avaliação de serviços 
de alimentação e nutrição, além da assistência e edu-
cação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios 
ou enfermos, em instituições públicas e privadas. 

Finalmente, apesar de não ser competência desta 
Comissão a análise da constitucionalidade das propo-
sições, não posso furtar-me a apontar que os projetos 
que obrigam à contratação de profissionais por escolas 
públicas apresentam aparentes óbices constitucionais. 
Primeiramente, sua viabilização exigiria a contratação 
de novos profissionais, com a criação de cargos no 
serviço público, matéria de competência exclusiva do 
Poder Executivo. Além disso, implicaria interferência 
do Governo Federal nos níveis estaduais e municipais, 
que administram a grande maioria das escolas públi-
cas, com consequente quebra do Pacto Federativo.

Assim sendo, apesar do inquestionável mérito 
do tema, voto pela rejeição dos projetos de lei de nos 
4.910, de 2009; 6.849, de 2010; 8.036, de 2010; 424, 
de 2011; e 4097, de 2012.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2011. – Deputado 
Rogério Carvalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.910/2009, o PL 6849/2010, o PL 
8036/2010, o PL 424/2011, e o PL 4097/2012, apen-
sados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Rogério Carvalho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella 

e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso, 
Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Celia Rocha, Dar-
císio Perondi, Dr. Jorge Silva, Eduardo Barbosa, Ge-
raldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, 
João Ananias, José Linhares, Marcus Pestana, Naza-
reno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda Gondim, Ribamar 
Alves, Rogério Carvalho, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, 
Walter Tosta e William Dib, Titulares.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Deputado Mandetta, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 1.770-A, DE 2011 
(Do Sr. Vicentinho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as montadoras de veículos utilizarem, na 
fabricação de seus produtos, 70% de pe-
ças produzidas no Brasil; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. JOÃO MAIA).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e  Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

O projeto de lei em pauta estabelece um índice 
de nacionalização mínimo de 70% das peças na fabri-
cação de veículos automotores no Brasil. 

É concedido um prazo de dois anos para as 
montadoras se adaptarem ao índice de nacionaliza-
ção mencionado. 

O Poder Executivo deverá regulamentar a forma 
de fiscalização do cumprimento da norma e as pena-
lidades por descumprimento. 

Além desta Comissão, a matéria foi distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
estando sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões. Não foram apresentadas emendas. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Os índices de nacionalização são instrumentos 
recorrentemente utilizados na experiência de política 
industrial brasileira. 

Em muitas ocasiões em que tal instrumento é 
utilizado, como na lei de informática atual, coloca-se 
o índice de nacionalização como um critério para a 
concessão de um determinado incentivo fiscal. Assim, 
quem cumpre o índice, paga menos impostos. 

Esta forma de utilização do instrumento garante 
que o incremento do índice de nacionalização não impli-
cará aumento do preço do produto final ao consumidor. 

A razão principal pela qual uma montadora prefere 
importar uma autopeça a nacionalizar sua produção 
é o custo maior da peça produzida nacionalmente em 
relação à importada. De outro lado, quando se conce-
de um incentivo fiscal para a nacionalização, se está 

reduzindo o custo da peça nacional para a montadora. 
A montadora apenas achará que vale a pena naciona-
lizar se o valor do incentivo fiscal superar o diferencial 
de custo da peça nacional em relação à importada. E 
se isso ocorre e a nacionalização acontece, o custo 
da montadora estará menor, devendo repassar algo 
ao preço final ao consumidor na medida das elasti-
cidades preço da demanda e da oferta. Quanto mais 
elástico, maior o repasse, pois uma redução de preços 
tende a gerar um incremento mais que proporcional 
na quantidade. 

Assim, quando o índice de nacionalização é vin-
culado a um incentivo fiscal, o consumidor pelo menos 
não será lesado na forma de preços mais elevados. 
O custo da medida é integralmente de natureza fis-
cal. Agora, se o índice de nacionalização não tiver um 
correspondente incentivo fiscal, o preço do produto 
apresentará um aumento proporcional ao diferencial 
de custo peça importada/peça nacional. 

De outro lado, o setor automotivo nacional cons-
titui verdadeiro patrimônio da economia brasileira que 
deve ser preservado e incentivado. 

Nesse contexto, destaco a iniciativa do governo 
federal a partir da Medida Provisória 563/2012, ora em 
discussão no Congresso, que define uma forma mais 
moderna de apoio ao setor automotivo baseada nos 
dispêndios com atividades direta ou indiretamente li-
gadas ao processo de inovação e/ou incremento da 
produtividade. O nome dado ao programa de incentivo 
é INOVAR-AUTO, o que sinaliza de forma clara o seu 
foco na inovação.

Naquela proposição se colocam como passíveis 
de se tornarem créditos presumidos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, os dispêndios em 

I – pesquisa; 
II – desenvolvimento tecnológico; 
III – inovação tecnológica; 
IV – insumos estratégicos; 
V – ferramentaria;
VI – recolhimentos ao Fundo Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico – FNDCT na forma 
do regulamento; e 

VII – capacitação de fornecedores. 
Acredito que este apoio condicional a atividades 

voltadas à melhoria do processo produtivo se constitui 
na política industrial desejável para o país. Apenas faria 
o reparo dos itens IV da pouco clara noção de “insu-
mos estratégicos” e V de “ferramentaria”, cuja conexão 
com o incremento da produtividade é pouco evidente. 

Destaco de qualquer forma a importância do item 
VI, capacitação de fornecedores, que busca incentivar 
o transbordamento dos ganhos de produtividade das 



37342 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

montadoras para outros elos da cadeia produtiva do 
setor automotivo. 

A Medida Provisória também inclui como condi-
ções para habilitação ao INOVAR-AUTO:

a) atividades fabris e de infraestrutura de enge-
nharia, diretamente ou por terceiros; 

b) investimentos em pesquisa e desenvolvimento; 
c) dispêndio em engenharia, tecnologia indus-

trial básica e de desenvolvimento de fornecedores; e 
d) adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Veicular – PBEV do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

Mais uma vez se denota a ênfase nas atividades 
de inovação. Acredito, no entanto, que os itens “b” e 
“c” refletem de forma mais pertinente a ideia de trazer 
o foco do programa de apoio para as atividades de 
inovação, o que é menos claro para os itens “a” e “d”. 

Destaca-se o requerimento de cumprimento de 
níveis mínimos de eficiência energética para se habi-
litar ao programa, o que constitui objetivo chave para 
a otimização do uso de combustível no país. 

Sendo assim, acredito que o objetivo do Projeto 
de Lei 1.770, de 2011 do Deputado Vicentinho se en-
contra plenamente contemplado nos artigos 31 a 34 
da Medida Provisória 563, de 2012.

Dessa forma, optei por oferecer substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 1.770, de 2011, com base nos dis-
positivos acima citados da proposta do governo. Pre-
servamos a grande parte da redação daquela Medida 
Provisória 563, de 2012, apenas fazendo alguns ajus-
tes com base nos comentários procedidos ao longo 
deste voto. 

Somos, portanto, pela APROVAÇÃO do Proje-
to de Lei nº 1.770, de 2011, na forma do Substitutivo 
em anexo. 

Sala da Comissão, 18 de maio de 2012. – Deputado 
João Maia, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No 1.770, 
DE 2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
montadoras de veículos utilizarem, na fa-
bricação de seus produtos, 70% de peças 
produzidas no Brasil. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica criado o Programa de Incentivo à 

Inovação Tecnológica e adensamento da Cadeia Pro-
dutiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO com 
objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a 
inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, 
a eficiência energética e a qualidade dos automóveis, 
caminhões, ônibus e autopeças. 

§ 1º Poderão habilitar-se ao INOVAR-AUTO as 
empresas fabricantes, no País, dos produtos classi-
ficados nas posições 87.01 a 87.06 da Tabela de In-
cidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de de-
zembro de 2011. 

§ 2º As empresas habilitadas ao INOVAR-AUTO 
poderão usufruir de crédito presumido de IPI, com base 
nos dispêndios realizados no País, em cada trimestre-
-calendário, pela empresa com: 

I – pesquisa; 
II – inovação e desenvolvimento tecnológico; 
III – recolhimentos ao Fundo Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico – FNDCT na forma 
do regulamento; e 

IV – capacitação de fornecedores. 
§ 3º Também poderão se habilitar as empresas 

que tiverem projeto aprovado de investimento para 
produção dos produtos mencionados no § 1º. 

§ 4º O crédito presumido de IPI de que trata o § 
2º somente poderá ser utilizado: 

I – a partir de 1 de janeiro de 2013, para empre-
sas já instaladas no País; e 

II – a partir do início da produção e não antes de 
1º de janeiro de 2013, no caso das empresas habilita-
das na forma do § 3º. 

§ 5º O Poder Executivo estabelecerá: 
I – as condições e os limites para a utilização do 

crédito presumido de IPI de que trata o § 2º; e 
II – as condições para habilitação ao INOVAR-

-AUTO, podendo exigir que as empresas habilitadas 
realizem, no País: 

a) investimentos em pesquisa e desenvolvimen-
to; e

c) dispêndio em engenharia, tecnologia indus-
trial básica e de desenvolvimento de fornecedores; e 

§ 6º Para a concessão de crédito presumido do 
IPI de que trata o § 2º serão utilizados os dispêndios 
realizados no trimestre-calendário anterior. 

§ 7º Às empresas de que trata o § 3o poderá 
ser concedido, na forma do regulamento, crédito pre-
sumido de IPI apurado sobre o valor dos veículos por 
ela importados. 

Art. 2º. Sem prejuízo do cumprimento dos requi-
sitos constantes do art. 1º, a habilitação estará con-
dicionada ao compromisso de que a empresa atinja 
níveis mínimos de eficiência energética relativamente 
a todos os veículos produzidos no País, conforme re-
gulamento do Poder Executivo.

Art. 3º. A habilitação das empresas beneficiárias 
ao INOVAR-AUTO: 

I – fica condicionada, ainda, à regularidade em 
relação aos tributos federais, estaduais e municipais; 
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II – será concedida pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior; e 

III – terá validade de doze meses, podendo ser 
renovada, por solicitação da empresa, por novo perío-
do de doze meses, desde que tenham sido cumpridos 
todos os compromissos assumidos, observado o termo 
final de 31 de março de 2017. 

Art. 4º. O descumprimento dos requisitos estabe-
lecidos por esta Medida Provisória ou pelos atos com-
plementares do Poder Executivo acarretará: 

I – o cancelamento da habilitação ao INOVAR-
-AUTO; e

II – o pagamento do imposto que deixou de ser 
pago em função do crédito presumido do IPI, com os 
acréscimos previstos na legislação tributária. 

Parágrafo único. O disposto no caput produzirá 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao do cancelamento ou desde a habilitação na hipó-
tese em que se verifique que a empresa não atendia 
os requisitos para a habilitação ao regime especial.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2012. – Deputado 
João Maia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente com substitutivo do 
Projeto de Lei nº 1.770/2011, nos termos do Parecer 
Reformulado do Relator, Deputado João Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Marcio Reinaldo Moreira – Presidente, Renato 

Molling – Vice-Presidente, Antonio Balhmann, Jânio 
Natal, João Maia, José Augusto Maia, Miguel Corrêa, 
Ronaldo Zulke, Zeca Dirceu, Ângelo Agnolin, Edson 
Ezequiel, Esperidião Amin, Guilherme Campos, Man-
detta, Marco Tebaldi e Otavio Leite.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012.  – 
Deputado Marcio Reinaldo Moreira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.502-A, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)

Dispõe sobre o valor máximo dos ho-
norários advocatícios em cobrança extraju-
dicial nos contratos de arrendamento mer-
cantil e de crédito direto ao consumidor; 
tendo parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação, com substi-
tutivo (relator: DEP. SILVIO COSTA).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

Chega a esta Comissão de Defesa do Consu-
midor o Projeto de Lei em tela que tem por objetivo 
limitar a cinco por cento do valor devido os honorários 
advocatícios em caso de cobrança extrajudicial por 
inadimplemento de prestação nos contratos de arren-
damento mercantil, de alienação fiduciária em garantia 
e de crédito direto ao consumidor.

Em sua justificação, o ilustre relator argumen-
ta que o consumidor inadimplente precisa arcar com 
uma série de encargos, “dentre os quais um dos mais 
onerosos é a cobrança de honorários advocatícios 
altíssimos pela cobrança extrajudicial, muitas vezes 
efetuada por firmas terceirizadas”

Nesta Comissão, durante o prazo regimental, não 
foram apostas emendas.

II – Voto do Relator

Chega a esta Comissão de Defesa do Consumidor 
o presente projeto de lei que visa limitar o valor máximo 
de honorários advocatícios em caso de cobrança extra-
judicial pelo inadimplemento de prestação do contrato.

Para tanto, seu artigo 1º estipula que nos contra-
tos de arrendamento mercantil, de alienação fiduciária 
em garantia e de crédito direto ao consumidor, os ho-
norários advocatícios em caso de cobrança extrajudi-
cial por inadimplemento de prestação em seu termo 
serão de no máximo cinco por cento do valor devido.

Antes de adentrar no mérito do projeto é preciso 
observar que o artigo 133 da Constituição Federal dis-
põe que “o advogado é indispensável à administração 
da justiça”, preceito este que foi reproduzido no artigo 
2º da lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, cabendo a este profissional a defesa 
dos interesses de seus clientes, tanto na esfera judi-
cial quanto em âmbito extrajudicial ou administrativo.

Além da atividade do advogado não se restrin-
gir à atuação judicial, se ele presta os serviços faz jus 
ao correspondente pagamento de honorários, já que 
ninguém pode ser obrigado a trabalhar gratuitamen-
te, ainda que exista uma solução amigável do conflito.

Neste ponto, convém ressaltar que os honorários 
advocatícios são tratados inclusive pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, tanto em capítulo específico da 
Lei nº 8.906/1994, quanto pela tabela que edita e que 
é observada pelos profissionais.

Nesse sentido, a cobrança de honorários de ad-
vogado é autorizada pelo Código Civil, especificamen-
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te pelos seus artigos 389, 395 e 404, nos quais estão 
elencadas as consequências patrimoniais a que se 
sujeita o devedor inadimplente, já que as obrigações 
são criadas para serem cumpridas da maneira como 
foram estabelecidas, tendo as partes obrigando-se 
mutuamente e garantindo o adimplemento através do 
seu patrimônio.

Assim, esses dispositivos legais obrigam o deve-
dor a indenizar o credor pelas perdas e danos, acres-
cidos de juros, correção monetária e, também, dos 
honorários de advogado. 

Ainda que o desemprego atinja o devedor, como 
exemplificado na justificação do projeto, provocando 
a sua inadimplência, isto não seria o suficiente para 
eximi-lo do cumprimento de obrigações anteriormen-
te assumidas ou exonerá-lo das consequências daí 
decorrentes. 

Por esta razão, os dispositivos legais do Código 
Civil responsabiliza o devedor pelas perdas e danos 
que causou ao credor em razão da sua inadimplên-
cia, inclusive os honorários advocatícios gerado pela 
necessária cobrança extrajudicial.

Caso contrário, seria um caos na sociedade bra-
sileira diante da alta taxa de desemprego no país, que 
não justificaria a penalização daquele que em nada 
contribuiu para a inadimplência do devedor, ou seja, 
o advogado do credor que efetuará a cobrança extra-
judicial da dívida que o devedor tinha e não quitou.

Além disso, o Estatuto da OAB (Lei nº. 8.906 de 
1994) determina em seu art. 22 que “a prestação de 
serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o 
direito aos honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Salienta-se que referido Estatuto foi concebido 
para disciplinar a atividade da advocacia, impondo 
regras e sanções para os profissionais que desres-
peitem suas normas que estão em consonância com 
os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana, dos direitos dos consumidores, do direito de 
propriedade e principalmente da igualdade de todos 
perante a lei, destacando-se:

I – a necessidade do advogado que postula, em 
juízo ou fora dele, fazer prova do mandato;

II – o direito do advogado ao recebimento dos 
honorários convencionados na prestação de serviço 
profissional;

III – a aplicação de sanções para o advogado 
que praticar a infração profissional de assinar qual-
quer escrito destinado a processo judicial ou para fim 
extrajudicial que não tenha feito, ou em que não te-
nha colaborado;

IV – a aplicação de sanções para o advogado 
que praticar a infração de se locupletar, por qualquer 

forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si 
ou interposta pessoa.

Além do advogado se obrigar a cumprir rigoro-
samente os deveres consignados no Código de Ética 
e Disciplina, o Código de Defesa do Consumidor, in-
ciso XII, do art. 51, permite nos contratos a inclusão 
de cláusula que preveja a incidência de honorários ad-
vocatícios em situações de cobrança de débito, desde 
que exista previsão de idêntico direito ao contratante, 
na circunstância de precisar cobrar o cumprimento de 
obrigação assumida pelo contratado.

Há que se ressaltar que, muito embora a ativi-
dade em questão não seja privativa da advocacia, ela 
é frequentemente exercida por este profissional, vez 
que em várias oportunidades, ela sempre precede à 
correspondente ação judicial.

Também, ainda que o trabalho do advogado não 
possa ser medido somente por atos efetivamente pra-
ticados, a cobrança dos respectivos honorários em 
patamar superior ao proposto se justificaria não só 
pela atividade intelectual que desenvolve, mas tam-
bém pela sua expertise, adquirida após a necessária 
habilitação na OAB, precedida de anos de estudos na 
Faculdade de Direito e mantida por constantes atua-
lizações, o que demandam um alto investimento de 
tempo e de dinheiro.

Ademais, de acordo com o entendimento doutri-
nário e jurisprudencial os honorários advocatícios têm 
natureza alimentar, qualquer que sejam sua origem, nos 
termos do entendimento que se retira da interpretação 
do art. 100, § 1º – A, da Constituição Federal de 1988.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou 
no sentido de que o rol previsto no dispositivo supra-
mencionado é meramente exemplificativo, sendo de 
natureza alimentícia os honorários advocatícios por 
se tratar de numerário garantidor da subsistência des-
te profissional e de sua família. (RE 470407, rel. Min. 
Marco Aurélio, DJ 13/10/2006).

Neste passo, há que se considerar o caráter 
alimentar dos honorários advocatícios, pois este é o 
sustento do profissional e de sua família e eles são 
cobrados em consonância com a legislação e com a 
tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Estes são alguns esclarecimentos que nos levam 
a acreditar que o projeto de lei em questão não vence 
os aspectos de juridicidade. No entanto, tais questões 
serão analisadas pela douta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Nesta Comissão de Defesa do Consumidor cabe 
analisar o projeto quanto ao seu propósito.

Observamos que o tema não é novo. Esta Comis-
são já se pronunciou sobre proposições que visavam 
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disciplinar quais cobranças eram cabíveis no caso de 
inadimplência do consumidor.

Chegou-se ao entendimento de que devem ser 
vedadas as cobranças não estipuladas em contrato, 
ou seja, o consumidor não pode ser submetido a en-
cargo sobre o qual não expressou sua concordância.

A pura e simples limitação dos honorários ad-
vocatícios, como propõe o projeto, encontraria sérios 
obstáculos para sua aprovação. Diante disso, a solu-
ção que propomos envolve a mudança do art. 39 da 
Lei nº Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
vedar a cobrança indevida de encargos que não foram 
previamente acordados, observando o princípio da 
transparência nas relações de consumo.

Por todo o exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.502, de 2011, nos termos do 
substitutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2012. – 
Deputado Silvio Costa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.502, 
de 2011 

Dê-se a seguinte redação ao Projeto de Lei nº 
2.502, de 2011:

NOVA EMENTA: Altera o art. 39 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para estipular nova mo-
dalidade de prática abusiva.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 39 da Lei nº 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990, passa a vigorar acrescido de inciso 
XIV com a seguinte redação:

“Art. 39 ................. .................................
XIV – compelido a pagar qualquer impor-

tância, inclusive de honorários advocatívios, 
que não esteja prevista em contrato legalmente 
ajustado entre as partes.

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

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

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2012. – 
Deputado Silvio Costa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo, 
o Projeto de Lei nº 2.502/2011, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Silvio Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados José 
Chaves – Presidente; Wolney Queiroz e Eli Correa Fi-
lho – Vice-Presidentes; Almeida Lima, Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araújo, Re-
guffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Severino Ninho, 

Weliton Prado, Augusto Coutinho, Aureo, César Halum, 
Chico D’Angelo, Fátima Pelaes e Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado José Chaves, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.591-A, DE 2011 
(Do Sr. Edmar Arruda)

Altera a Lei nº 6.015, de 1973, que “dis-
põe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências”; tendo parecer da Comissão 
de Defesa do Consumidor, pela aprovação 
deste e do de nº 2920/11, apensado, com 
substitutivo (relator: DEP. SEVERINO NI-
NHO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito E Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 2.591, de 2011, de autoria do 
nobre Deputado Edmar Arruda, acrescenta ao art. 290 
da Lei n.º 6.015, de 1973, (Lei de Registros Públicos) 
um parágrafo com o objetivo de atribuir aos órgãos 
notariais e de registro a responsabilidade pela infor-
mação, aos usuários de seus serviços, do benefício 
concedido pelo caput do referido art. 290, consistente 
na redução em 50% dos emolumentos relacionadas à 
primeira aquisição imobiliária pelo Sistema Financeiro 
da Habitação.

Argumenta a Justificação do Projeto que “poucas 
pessoas sabem sobre a existência de tal benefício legal. 
Além disso, de acordo com a associação dos cartórios, 
é o comprador que precisa avisar que se encaixa nos 
requisitos na hora de fazer o financiamento do imóvel 
e pedir o desconto”.

Por correlação temática, foi apensado o Projeto 
de Lei n.º 2.920, de 2011, do ilustre Deputado Welling-
ton Fagundes, que adiciona dispositivo à Lei de Re-
gistros Públicos para estabelecer o dever de fixação, 
pelos serviços de registros de imóveis, de quadro com 
tabelas atualizadas das custas e emolumentos e com 
informações claras sobre as gratuidades e reduções 
de custas e emolumentos previstas na legislação. 

A matéria, que ainda será apreciada pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
foi distribuída inicialmente a esta Comissão de Defesa 
do Consumidor, foro em que não recebeu emendas 
e no qual recebi a honrosa incumbência de relatá-la. 

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Sob a perspectiva do consumidor, matiz que deve 
balizar o exame deste Colegiado, ambos os projetos 
– que, em essência, têm o mesmo desígnio – mere-
cem apoiamento.

Não há dúvidas de que ampliar o grau de acesso 
às informações que repercutem no ato de consumo, 
em especial quando referentes a uma operação tão 
socialmente relevante quanto a aquisição da primeira 
casa própria, coaduna-se de modo estrito com a prin-
cipiologia que inspira o Código de Defesa do Consu-
midor e que estabelece a transparência como valor 
fundamental do mercado de consumo.

Com efeito, como bem expõe a Justificação da 
proposição apensa, a diversidade e a complexidade 
da legislação moderna por vezes restam por fragilizar 
a apreensão, pelos indivíduos, de todas as prerrogati-
vas e obrigações que lhe cabem. No caso das custas 
cartorárias incidentes sobre os registros de imóveis, 
há uma multiplicidade de disposições legais – sejam 
em caráter federal, sejam de ordem estadual – que 
reduzem ou excluem esses encargos em casos de 
aquisições ao abrigo do SFH ou no âmbito de outros 
programas governamentais de elevado interesse social.

Um expressivo número de adquirentes de imóveis 
elegíveis para esses benefícios, contudo, não têm ci-
ência dessas reduções ou isenções. Para superar essa 
lacuna informacional e propiciar o proveito concreto des-
ses benefícios pelas famílias que conseguiram, como 
muito esforço, transpor o fosso do déficit habitacional 
brasileiro, somos favoráveis aos dois projetos que, de 
modo ligeiramente diverso, buscam assegurar a divul-
gação apropriada das prerrogativas relacionadas aos 
encargos cartorários, atribuindo aos órgãos notariais 
e de registro o dever de informação.

Com o intuito de harmonizar as disposições das 
duas proposições, concebemos um Substitutivo que 
incorpora quase integralmente o texto mais amplo ide-
alizado no projeto apenso, mas aproveita a referência, 
contida no projeto principal, aos cartórios de notas, eis 
que as custas relacionadas à aquisição imobiliária não 
se esgotam no cartório de imóveis, incidindo também 
na parte notarial. No desiderato de conferir maior efi-
cácia à inovação legislativa, propomos, em caso de 
descumprimento, a cominação das sanções previstas 
na Lei n.º 8.935, de 1994, que regulamenta os servi-
ços notariais e de registro.

Diante dessas considerações, votamos pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 2.591, de 2011, e 
do Projeto de Lei n.º 2.920, de 2011, na forma do 
Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2012. – Deputado 
Severino Ninho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI No 2.591, DE 2011 

(Apenso o Projeto de Lei n.º 2.920, de 2011)

Acrescenta o art. 290-B à Lei n.º 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe 
sobre os registros públicos, e dá outras 
providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 290-B. Os Cartórios de Notas e de 
Registros de Imóveis deverão afixar, em local 
de grande visibilidade, que permita fácil leitura 
e acesso ao público, além de quadros contendo 
tabelas atualizadas das custas e emolumen-
tos, informações claras sobre as gratuidades 
e reduções de custas e emolumentos previs-
tas na legislação.

Parágrafo único. O descumprimento do 
disposto neste artigo sujeitará os cartórios às 
penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994”.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2012. – Deputado 
Severino Ninho.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 
nº 2.591/2011 e o PL nº 2.920/2011, apensado, com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Severino Ninho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados José 
Chaves – Presidente; Wolney Queiroz e Eli Correa Fi-
lho – Vice-Presidentes; Almeida Lima, Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araújo, Re-
guffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Severino Ninho, 
Weliton Prado, Augusto Coutinho, Aureo, César Halum, 
Chico D’Angelo, Fátima Pelaes e Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado José Chaves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.223-A, DE 2012 
(Do Tribunal Superior Do Trabalho) 

OF.TST.GDGSET.GP.Nº 358/12

Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (relator: DEP. ROBERTO SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
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e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

Foi protocolado junto à Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa, em 13 de julho de 2012, Projeto de Lei exa-
minado e aprovado pelo Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Conselho 
Nacional de Justiça, que trata da criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília.

A iniciativa, do Presidente do TST, de encaminhar 
o projeto de lei sob comento foi referendada pelo Órgão 
Especial da Corte por meio da Resolução Administra-
tiva nº 1.553, de 1º de agosto de 2012.

Trata-se de proposição que pretende criar 12 car-
gos de Analista Judiciário na Especialidade Suporte 
em Tecnologia da Informação e 10 cargos de Analista 
Judiciário na Especialidade Análise de Sistemas, para 
adequar o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribu-
nal Superior do Trabalho às necessidades de aper-
feiçoamento das funções gerenciais e das atividades 
estratégicas da área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Dentre as razões expostas pelo TST, destacam-
-se a defasagem atual de recursos humanos na área 
de tecnologia da informação e o crescente aumento 
de demandas nessa área estratégica, tais como: a 
criação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
(BNDT), o sistema de emissão de Certidão Nacional 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituídos em razão 
da Lei nº 12.440/2011, e a implantação do Processo 
Judicial Eletrônico.

O Projeto foi encaminhado, inicialmente, a esta 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público para análise quanto ao mérito, nos termos 
do art. 24, inciso II, do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa.

Não foram oferecidas emendas à proposição.
É o relatório.

II – Voto do Relator

Analisando a documentação encaminhada, verifi-
co que o quantitativo de cargos desta proposição está 
de acordo com os critérios insertos na Resolução do 
Conselho Nacional de Justiça nº 90/2009, que esta-
belece os requisitos de nivelamento de tecnologia da 
informação no Poder Judiciário.

Conforme informações do Tribunal Superior do Tra-
balho, o número de processos recebidos tem aumentado, 
chegando a 211.734 processos em 2011 que, de acordo 
com o número de Ministros da Corte (27), revela uma 
carga de trabalho individual de 7.842 processos por ano.

Tal demanda exige investimento permanente em 
recursos humanos e materiais, em especial a implan-
tação de ferramentas e funcionalidades tecnológicas.

Cumpre ressaltar que, além dos novos sistemas 
criados a partir de 2010 (Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, Emissão de Certidão Nacional de Débitos 
Trabalhistas e o Processo Judicial Eletrônico), o TST 
já hospeda importantes sistemas nacionais da Justiça 
do Trabalho que atendem os 24 Tribunais Regionais 
do Trabalho e as mais de 1.400 Varas do Trabalho em 
todo o Brasil, tais como:

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com 
3.059 usuários cadastrados;

Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de 
Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho, com 
34.442 usuários, 

Sistema de Malote Digital para transmissão de 
correspondências oficiais entre órgãos do Poder Ju-
diciário, com 18.992 usuários.

A implantação do Processo Judicial Eletrônico e 
de outras ferramentas tecnológicas na Corte Superior 
Trabalhista vem permitindo a prática de atos proces-
suais e o acesso a documentos sem a utilização de 
papéis, o que facilita sobremaneira o acesso às infor-
mações processuais e sua utilização, não apenas para 
magistrados e servidores, mas também para as partes 
e seus advogados, o que coopera para o atendimen-
to ao princípio da razoável duração dos processos, à 
luz do que preconiza o art. 5º da Constituição Federal.

A atual defasagem de recursos humanos nessa 
área especializada – que vem ganhando importância 
com a crescente evolução tecnológica – pode preju-
dicar, portanto, a manutenção e o desenvolvimento 
de todos os sistemas já mencionados, todos de suma 
importância para o funcionamento da Justiça do Tra-
balho, conforme destacado.

Em face das razões expostas, entendemos ser 
meritória e oportuna a proposição ora em análise e vota-
mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.223, de 2012.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. – 
Deputado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.223/2012, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Roberto 
Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Sebastião Bala Rocha – Presidente, Laercio Oli-
veira – Vice-Presidente, Andreia Zito, Assis Melo, Au-
gusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fá-
tima Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Castro, Mauro 
Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, Policarpo, 
Roberto Santiago, Sandro Mabel, Walney Rocha, Alex 
Canziani, Chico Lopes, Roberto Balestra e Vilalba.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 4.357-A, DE 2012 
(Da Procuradoria-Geral da República) 

MENSAGEM PGR/GAB Nº 3/12

Altera a Lei nº 10.771, de 21 de novem-
bro de 2003, na parte que dispõe sobre a 
criação de Procuradorias da República em 
Municípios no âmbito do Ministério Públi-
co Federal; tendo parecer da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (relator: DEP. LUCIA-
NO CASTRO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei proposto pelo Procura-
dor-Geral da República, que tem por objetivo a alteração 
da Lei nº 4.357, de 2012, na parte que dispõe sobre a 
criação de Procuradorias da República em Municípios 
no âmbito do Ministério Publico Federal.

A proposição tem por escopo a alteração do ca-
put do art.6º da lei nº 10.711, de 21 de novembro de 
2003, que passaria a ter a seguinte redação “Ficam 
criadas, no âmbito do Ministério Público Federal, 198 
(cento e noventa e oito) Procuradorias da República em 
Municípios, sendo 98 (noventa e oito) com localização 
definida e 100(cem) sem localização definida, constan-
tes do Anexo XXV desta Lei”. Estabelece ainda que o 
anexo XXV, irá vigorar na forma do Anexo desta Lei.

II – Voto do Relator

A mensagem PGR/GAB Nº 3/2012, que acompa-
nha a presente proposição, esclarece que “Aprovada 
em 2009, a Lei nº 12.011, criou 230 varas federais a 
serem implantadas entre 2010 e 2014. Considerando 
as varas federais implantadas até dezembro /2011 e 
as Procuradorias da República em Municípios – PRMs, 
criadas até agosto/2012, ainda existem municípios 
com 19 varas federais de competência plena implan-

tadas sem a presença do MPF, além de outros 20 
municípios com previsão de implantação de 20 varas 
federais até 2014, também sem Procuradoria da Re-
pública instalada”.

Ninguém desconhece a necessidade de interio-
rização da justiça federal, contudo para que a mesma 
se faça plena, é necessário que os principais atores 
da justiça se façam presentes, pois de nada adianta 
a implementação por parte da judicatura, sem o cor-
respondente número ministerial para fazer frente às 
demandas nas quais o mesmo atua, seja como titular 
da ação, seja como custus legis, quando a ação versar 
sobre interesses indisponíveis.

Desta forma, faz-se necessário o ajuste do nú-
mero de Procuradorias da República em Municípios, 
tanto quanto a que faz frente as PRMs nominadas 
quanto inominadas.

Por fim, o Procurador-Geral da República informa 
que “as medidas aqui pleiteadas são de interesse públi-
co, portanto indispensáveis ao pleno desenvolvimento 
das funções atribuídas ao MPF, mostra-se de extrema 
relevância a aprovação desta proposição pelas Casas 
Legislativas Federais, restando registrado que não haverá 
aumento das despesas a serem suportadas pela dotação 
orçamentária do MPF, uma vez que a alteração proposta 
mantém as despesas em seus patamares atuais”.

De fato, o projeto de lei apenas propõe a rea-
locação das Procuradorias da República já criadas 
em municípios e ainda não implantadas, de forma 
a compatibilizar com as Varas Federais já criadas e 
implantadas dentro do programa de interiorização da 
Justiça Federal.

Ante ao exposto, VOTO PELA APROVAÇÃO, do 
projeto de lei em apreço.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2012. – 
Deputado Luciano Castro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 4.357/2012, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luciano Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sebastião Bala Rocha – Presidente, Laercio Oli-

veira – Vice-Presidente, Andreia Zito, Assis Melo, Au-
gusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fá-
tima Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Castro, Mauro 
Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, Policarpo, 
Roberto Santiago, Sandro Mabel, Walney Rocha, Alex 
Canziani, Chico Lopes, Roberto Balestra e Vilalba.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente.
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Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
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Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 
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Pedro Chaves 1 vaga 
Valdir Colatto 

 
PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 
vaga do PDT

 
Duarte Nogueira Bruno Araújo 
Nilson Leitão 

vaga do PR
 Luiz Nishimori 

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSB
 Sergio Guerra 

Wandenkolk Gonçalves (Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico 

vaga do PSDB
 Beto Mansur 

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen 
vaga do PSDB

 
Nelson Meurer 

vaga do PCdoB
 Lázaro Botelho 

Roberto Balestra 
 

DEM  
Abelardo Lupion 

vaga do PSB
 Luiz Carlos Setim 

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni 
Lira Maia 

vaga do PSB
 Ronaldo Caiado 

Paulo Cesar Quartiero 
 

Vitor Penido 
 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Maurício Trindade 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovanni Queiroz 

vaga do Bloco PV, PPS
 Giovani Cherini 

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Zé Silva 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 
Sérgio Moraes Nelson Marquezelli 

 
Nilton Capixaba 

vaga do PSB
 

PSC  
Nelson Padovani Mário de Oliveira 

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Hélio Santos Danrlei de Deus Hinterholz 
Homero Pereira 

vaga do PR
 Diego Andrade 

vaga do PT
 

Junji Abe Edson Pimenta 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

 
Heuler Cruvinel 

vaga do PR
 

 
Júlio Cesar 

vaga do PCdoB
 

 
Marcos Montes 

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PT
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Wilson Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Padre Ton 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Flaviano Melo 

vaga do PR
 Alberto Filho 

Wilson Filho Asdrubal Bentes 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Edio Lopes 

vaga do PCdoB
 

1 vaga Hugo Motta 

 
Marinha Raupp 

vaga do PP
 

PSDB  
Dudimar Paxiuba Carlos Brandão 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Marcio Bittar 

vaga do PR
 

 
1 vaga 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli 
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Ronaldo Caiado 

vaga do PCdoB
 Lira Maia 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lúcio Vale 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

vaga do PTB
 

 
Valtenir Pereira 

PDT  
Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

Bloco PV, PPS  



Henrique Afonso Arnaldo Jordy 
PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira 
Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

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

Átila Lins 
vaga do DEM

 Ademir Camilo 
vaga do PT

 
Carlos Souza 

vaga do PR
 

 
Irajá Abreu 

vaga do PP
 

 
Raul Lima 

vaga do DEM
 

 
PEN  

Berinho Bantim 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 
Décio Lima Biffi 
1 Vaga Josias Gomes 
Gilmar Machado Marina Santanna 
Rubens Otoni Newton Lima 
Sibá Machado Paulo Teixeira 
1 vaga Waldenor Pereira 

PMDB  
Hermes Parcianello Aníbal Gomes 
Manoel Junior José Priante 
Marcelo Castro Marçal Filho 
Rogério Peninha Mendonça Saraiva Felipe 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSDB  
Antonio Imbassahy Bruno Araújo 
Eduardo Azeredo Duarte Nogueira 
Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes 
Romero Rodrigues 

vaga do PTB
 Izalci 

vaga do PR
 

Ruy Carneiro Paulo Abi-ackel 
vaga do PTdoB

 

 
Sergio Guerra 

PP  
Beto Mansur Esperidião Amin 
Missionário José Olimpio Sandes Júnior 

vaga do PMDB
 

1 vaga Waldir Maranhão 
DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Eli Correa Filho 

PR  
Anderson Ferreira José Rocha 
Dr. Adilson Soares Milton Monti 

Francisco Floriano 
Wellington Roberto 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Abelardo Camarinha 

vaga do PMN
 Alexandre Cardoso 

Ariosto Holanda Jonas Donizette 
Luiza Erundina (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Pastor Eurico 

vaga do DEM
 

 
Paulo Foletto 

 
PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira 

Salvador Zimbaldi 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho 
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Costa Ferreira 

vaga do PSB
 

 
Takayama 

PCdoB  
Luciana Santos Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde Heleno Silva 

PMN  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Arolde de Oliveira 

vaga do PMDB
 Felipe Bornier 

vaga do PMDB
 

Eliene Lima José Carlos Araújo 
Manoel Salviano 

vaga do PMDB
 Marcos Montes 

vaga do PDT
 

Marcelo Aguiar (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Silas Câmara 

vaga do DEM
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PTdoB

 
 

 
Secretário(a): Maria Gorette da Silva Pessoa 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Ricardo Berzoini (PT) 
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo 
Cândido Vaccarezza Décio Lima 
João Paulo Cunha Fátima Bezerra 
João Paulo Lima Gabriel Guimarães 
José Mentor Geraldo Simões 
Luiz Couto Iriny Lopes 
Odair Cunha José Guimarães 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Ricardo Berzoini Miguel Corrêa 
Vicente Candido Nazareno Fonteles 
Nelson  Pellegrino Pedro Eugênio 

 
Zezéu Ribeiro 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

PMDB  
Alceu Moreira Benjamin Maranhão 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Asdrubal Bentes 

vaga do 
João Magalhães 



PP
 

Danilo Forte Júnior Coimbra 
Eduardo Cunha Mauro Lopes 
Eliseu Padilha Odílio Balbinotti 

Fabio Trad 
Professor Setimo 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

Leonardo Picciani Renan Filho 
Luiz Pitiman 

vaga do Bloco 

PV, PPS
 

Sandro Mabel 

Marçal Filho 
vaga do PMN

 Wilson Filho 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Cesar Colnago 
Bruna Furlan Dudimar Paxiuba 
João Campos 

vaga do PTB
 Nelson Marchezan Junior 

Jorginho Mello Reinaldo Azambuja 
Jutahy Junior Ricardo Tripoli 
Luiz Carlos Romero Rodrigues 
1 vaga 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico 
Paulo Maluf Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto 
Mendonça Prado Efraim Filho 
Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho 
(Dep. do PSC ocupa a 
vaga) 

Pauderney Avelino 

PR  
Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos 
Henrique Oliveira Gorete Pereira 

vaga do PTB
 

Maurício Quintella 
Lessa 

Jaime Martins 

Ronaldo Fonseca Laercio Oliveira 
Vicente Arruda Vinicius Gurgel 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota 
Edson Silva Laurez Moreira 
Sandra Rosado Luiz Noé 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PDT  

Dr. Dilson Drumond João Dado 
Félix Mendonça Júnior Marcos Rogério 
Vieira da Cunha Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Rosane Ferreira 
Roberto Freire Sandro Alex 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Sarney Filho 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes 
Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSC  
Andre Moura 

vaga do DEM
 Edmar Arruda 

Pastor Marco 
Feliciano  

Hugo Leal 

1 vaga 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 

vaga do PP
 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PSL ocupa a 
vaga) 

Lourival Mendes 

 
Luis Tibé 

vaga do PR
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Armando Vergílio Liliam Sá 

vaga do PTB
 

Francisco Araújo Marcelo Aguiar 
José Nunes Moreira Mendes 

vaga do PSB
 

Onofre Santo Agostini Sergio Zveiter (Licenciado) 
Paulo Magalhães Silas Câmara 

vaga do PCdoB
 

 
Walter Tosta 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Chaves (PTB) 
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Pimenta Assis do Couto 
Weliton Prado Carlinhos Almeida 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Chico D'angelo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior 
1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PP  
Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

DEM  
Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia 

 
Mendonça Prado 

vaga do PSB
 

PR  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto 

PSB  
Isaias Silvestre 

vaga do PT
 (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Severino Ninho 
 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 
Wolney Queiroz 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Eros Biondini (Licenciado) 
vaga do 

PR
 

Silvio Costa 



José Chaves 
 

PSC  

Filipe Pereira 
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PCdoB
 

Lauriete 
vaga do DEM

 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
PSD  

José Carlos Araújo 
vaga do PR

 César Halum 
vaga do PMDB

 
Ricardo Izar 

vaga do PT
 Guilherme Mussi 

vaga do PP
 

Sérgio Brito 
vaga do PMDB

 Hugo Napoleão 
vaga do PMDB

 

 
Roberto Santiago 

vaga do PT
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PP
 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PSDB
 

 
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: Marcio Reinaldo Moreira (PP) 
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Cláudio Puty 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Osmar Terra 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 
1 vaga Otavio Leite 

PP  
Marcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 

vaga do PHS
 

Renato Molling 
vaga do PDT

 Renzo Braz 

 
Vilson Covatti 

vaga do PTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PSC
 

 
Mandetta 

PR  
João Maia Wellington Fagundes 
Vinicius Gurgel 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ângelo Agnolin 

vaga do PSB
 

 
Damião Feliciano 

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

PTB  
José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  
1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSD  
João Lyra 

vaga do DEM
 Fernando Torres 

vaga do PSB
 

 
Guilherme Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

Jânio Natal 
vaga do PMDB

 
 

 
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Domingos Neto (PSB) 
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Marroni Artur Bruno 
Iriny Lopes José de Filippi 
Paulo Ferreira Valmir Assunção 

PMDB  
Adrian 

vaga do PRTB
 Edinho Araújo 

Flaviano Melo Paulo Piau 
Genecias Noronha (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
João Arruda 

vaga do PSL
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Marco Tebaldi William Dib 
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
João Pizzolatti 

vaga do PRP
 Marcio Reinaldo Moreira 

Roberto Britto Mário Negromonte 
vaga do PSDB

 

 
Rebecca Garcia 

vaga do PRTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar 

PSB  
Domingos Neto Abelardo Camarinha 
Leopoldo Meyer 

vaga do PDT
 Valadares Filho 

vaga do DEM
 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  
Nelson Marquezelli Jorge Corte Real 

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

PRP  
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

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

PSD  
Edson Pimenta 

vaga do DEM
 Jorge Boeira 

vaga do PMDB
 

Heuler Cruvinel 
vaga do PR

 José Nunes 
vaga do PRP

 

 
Junji Abe 

vaga do PSL
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PDT
 

 
Secretário(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/ 6554 
FAX: 3216-6560 



 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Domingos Dutra (PT) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Alberto 
Padre Ton Luiz Couto 

PMDB  
3 vagas Teresa Surita 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 

 
Luiz Fernando Machado 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a 
vaga) 

Pastor Marco Feliciano 

DEM  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Lincoln Portela Ronaldo Fonseca 

PSB  
1 vaga Janete Capiberibe 

vaga do PMDB
 

 
Keiko Ota 

 
Luiza Erundina 

vaga do PDT
 

PDT  
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

vaga do PTB
 

 
Roberto de Lucena 

PTB  

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

vaga) 
PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar 
PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PTC  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
PSD  

Liliam Sá 
vaga do PP

 
 

PSC  

 
Antônia Lúcia 

vaga do PTC
 

PCdoB  

 
Manuela D'ávila 

vaga do PMDB
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PRP
 

 
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: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 
Biffi Angelo Vanhoni 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Miriquinho Batista 
Pedro Uczai 

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

Reginaldo Lopes 
vaga do PMDB

 
 

Waldenor Pereira 
 

PMDB  
Gabriel Chalita Eliseu Padilha 
Joaquim Beltrão Geraldo Resende 
Lelo Coimbra Mauro Benevides 
Professor Setimo Natan Donadon 

vaga do PT
 

Raul Henry 
vaga do PDT

 Osmar Serraglio 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
Rogério Peninha Mendonça 

vaga do 

PP
 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 Eduardo Barbosa 
Mara Gabrilli Jorginho Mello 
2 vagas Nilson Leitão 

PP  
Waldir Maranhão Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Luiz Carlos Setim João Bittar 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

Onyx Lorenzoni 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PR  

Paulo Freire Anderson Ferreira 
Tiririca Maurício Quintella Lessa 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PSB  
Danilo Cabral (Licenciado) Ariosto Holanda 
Luiz Noé Keiko Ota 

vaga do PSC
 

 
Severino Ninho 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Marcos Rogério 

vaga do PSB
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso 

 
Penna 

PTB  
Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Costa Ferreira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  
Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Ademir Camilo 

vaga do DEM
 Manoel Salviano 

vaga do PRB
 

Jorge Boeira 
vaga do PP

 
 

PSOL  
Chico Alencar 

vaga do Bloco PV, PPS
 Jean Wyllys 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Jairo Luís Brod 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 



Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence 1 Vaga 
Andre Vargas João Paulo Cunha 
Assis Carvalho Reginaldo Lopes 
Cláudio Puty Ricardo Berzoini 
José Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Eugênio Zeca Dirceu 

PMDB  
Antônio Andrade Celso Maldaner 
João Magalhães 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Cunha 

José Priante Genecias Noronha 
vaga do PDT

 
Júnior Coimbra 

vaga do Bloco PV, PPS
 Luiz Pitiman 

Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Pedro Novais (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer Alberto Mourão 
vaga do PP

 
Rui Palmeira Antonio Carlos Mendes Thame 
Vaz de Lima Marcus Pestana 

 
Nelson Marchezan Junior 

PP  
Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Jairo Ataíde 
Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim 
Rodrigo Maia Mendonça Prado 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Luciano Castro 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Audifax Jose Stédile 
Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
Manato (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto 

PTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Zequinha Marinho Andre Moura 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
Osmar Júnior Delegado Protógenes 

PRB  
Otoniel Lima Cleber Verde 

PSD  
Guilherme Campos 

vaga do PTB
 João Lyra 

vaga do PR
 

Júlio Cesar 
vaga do PP

 Sérgio Brito 
vaga do PTB

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PP
 

 
PHS  

José Humberto 
vaga do PR

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edmar Arruda (PSC) 
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Devanir Ribeiro José Mentor 
Edson Santos Odair Cunha 
Vanderlei Siraque Sibá Machado 

PMDB  
Aníbal Gomes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 
Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
Hugo Motta 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Nelson Bornier 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa Carlos Magno 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze 

DEM  
Ronaldo Caiado Davi Alcolumbre 

vaga do PSB
 

1 vaga Mendonça Filho 

 
Pauderney Avelino 

vaga do PDT
 

 
Rodrigo Maia 

PR  
Paulo Feijó Anthony Garotinho 
Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior 

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

PDT  
Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSC  
Edmar Arruda Filipe Pereira 

PCdoB  
Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

 
Sérgio Brito 

vaga do PCdoB
 

PEN  
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PMDB
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PTB
 

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Anthony Garotinho (PR) 
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes 
PT  



Amauri Teixeira Benedita da Silva 
Fernando Ferro Bohn Gass 

vaga do PMDB
 

Marcon Edson Santos 
vaga do PMDB

 
Paulo Ferreira 

vaga do PMDB
 Eudes Xavier 

 
João Paulo Lima 

PMDB  
Francisco Escórcio Leonardo Picciani 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

 
PP  

Roberto Britto 2 vagas 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 
PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Jose Stédile 
vaga do PDT

 
Luiza Erundina Romário 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

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

PTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSC  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Diego Andrade 

vaga do PTB
 

 
Francisco Araújo 

vaga do PSC
 

 
PRB  

 
Vitor Paulo 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PP

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PSDB
 

 
 
Secretário(a): Sônia Hypolito 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 
Telefones: 3216-6692 / 6693 
FAX: 3216-6699 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Márcio Macêdo Fernando Marroni 
Marina Santanna Zé Geraldo 

PMDB  
Paulo Piau 

vaga do PTB
 Leandro Vilela 

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

Pedro Paulo 
vaga do PP

 

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

Valdir Colatto 

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

vaga) 
PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame 
Ricardo Tripoli Marco Tebaldi 

PP  
Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 

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

Bernardo Santana de Vasconcellos 
vaga do PRTB

 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 

Arnaldo Jordy 
vaga do PR

 Arnaldo Jardim 
Augusto Carvalho 

vaga do PSOL
 

 
Penna 

vaga do PMDB
 

 
Sarney Filho 

 
PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Paes Landim 

PSC  
Mário de Oliveira Lauriete 

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do DEM
 Homero Pereira 

vaga do PSOL
 

Irajá Abreu 
vaga do PRTB

 
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PMDB
 Antonio Bulhões 

vaga do PSB
 

 
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: Simão Sessim (PP) 
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Edson Santos 
Fernando Ferro Ronaldo Zulke 
Gabriel Guimarães Rubens Otoni 
Luiz Alberto Vanderlei Siraque 
Padre João Weliton Prado 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 

 
PMDB  

Fernando Jordão Adrian 
Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia 
Wladimir Costa Fátima Pelaes 



(Dep. do PP ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo 

PSDB  
Luiz Fernando Machado Domingos Sávio 
Paulo Abi-ackel Sergio Guerra 

Walter Feldman 
(Dep. do PR ocupa a 

vaga) 
PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti 
Gladson Cameli 

vaga do PMDB
 Luiz Argôlo 

José Otávio Germano 
vaga do PMDB

 Nelson Meurer 
Luiz Fernando Faria 

vaga do PRB
 

 
Sandes Júnior 

 
Simão Sessim 

 
DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Júlio Campos 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vitor Penido 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 
Aracely de Paula 

vaga 

do PSDB
 

Davi Alves Silva Júnior 
Maurício Quintella 

Lessa 
João Carlos Bacelar 

vaga do PSB
 Paulo Feijó 

PSB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Antonio Balhmann 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PDT ocupa 

a vaga) 
PDT  

Ângelo Agnolin 
Félix Mendonça 

Júnior 

Marcos Rogério 
vaga do DEM

 
Salvador Zimbaldi 

vaga 

do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 
Dr. Aluizio Paulo Wagner 

PTB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Ronaldo Nogueira 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Carlos Souza Dr. Paulo César 
César Halum Paulo Magalhães 
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Fernando Torres 

vaga do PCdoB
 

 
Guilherme Mussi 

vaga do PSB
 

 
Marcos Montes 

vaga do PTB
 

 
 
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: Perpétua Almeida (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 
3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva 
Dr. Rosinha Carlos Zarattini 
Henrique Fontana Francisco Praciano 
Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro 
Luiz Sérgio Paulo Ferreira 
Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  
Elcione Barbalho 

vaga do DEM
 Alexandre Santos 

vaga do PMN
 

Íris de Araújo Hugo Motta 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Newton Cardoso 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Cesar Colnago 

Carlos Alberto Leréia Eduardo Azeredo 
Emanuel Fernandes (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
Luiz Nishimori 

 
Sergio Guerra 

vaga do PP
 

 
PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

DEM  

Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  

Aracely de Paula 
Anderson Ferreira 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Rocha 

 
Vicente Arruda 

PSB  
Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

1 vaga 

PDT  
Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha 
1 vaga Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 Augusto Carvalho 

Roberto de Lucena 
 

PTB  
Arnon Bezerra Antonio Brito 

 
Paes Landim 

vaga do PTdoB
 

PSC  
Leonardo Gadelha Erivelton Santana 
Takayama 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Átila Lins Eleuses Paiva 
Geraldo Thadeu Eliene Lima 
Hugo Napoleão 

vaga do PSB
 Raul Lima 

vaga do DEM
 

Jefferson Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 
 

Vitor Paulo 
vaga do PTdoB

 
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
Secretário(a): Edilson Holanda Silva 



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: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Erika Kokay 
Dalva Figueiredo José Mentor 
Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles 

PMDB  
Marllos Sampaio 

vaga do PSC
 Edio Lopes 

Rodrigo Bethlem Fabio Trad 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mauro Lopes 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Carlos Sampaio 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 Luiz Carlos 

(Dep. do PEN ocupa a vaga) William Dib 
vaga do PP

 
PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite 

vaga do PP
 Onyx Lorenzoni 

vaga do PDT
 

Efraim Filho (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
Mendonça Prado 

vaga do PCdoB
 

 
PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Laercio Oliveira 
PSB  

Givaldo Carimbão 
vaga do PMDB

 Gonzaga Patriota 
Keiko Ota Pastor Eurico 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PDT  
Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PTB  
José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes 

 
Perpétua Almeida 

vaga do DEM
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Francisco Araújo Guilherme Campos 
Junji Abe Sérgio Brito 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
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: Mandetta (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 

2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM) 
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 
Angelo Vanhoni Assis Carvalho 
Benedita da Silva Dr. Rosinha 
Chico D'angelo Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Padre João 
Rogério Carvalho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  
Darcísio Perondi André Zacharow 
Geraldo Resende Danilo Forte 
Nilda Gondim 

vaga do 

Bloco PV, PPS
 

Elcione Barbalho 

Osmar Terra Íris de Araújo 
Saraiva Felipe Raimundão 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

Teresa Surita Rodrigo Bethlem 
vaga do PT

 

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

PSDB  
Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Marcus Pestana João Campos 
William Dib Mara Gabrilli 

PP  
Cida Borghetti Iracema Portella 
José Linhares Roberto Britto 
(Dep. do PTB ocupa a 
vaga) 

Toninho Pinheiro 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do PSC
 Luiz Carlos Setim 

Lael Varella Ronaldo Caiado 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga)  

PR  
Maurício Trindade Gorete Pereira 
Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Pastor Eurico 
Ribamar Alves Paulo Foletto 

PDT  
Dr. Jorge Silva Manato 
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Dr. Aluizio 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Roberto de Lucena 

 
Rosane Ferreira 

vaga do PMDB
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Celia Rocha 

vaga do PP
 Walney Rocha 

vaga do DEM
 

PSC  
(Dep. do DEM ocupa 
a vaga) 

Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  
Jandira Feghali Jô Moraes 
João Ananias 

vaga do DEM
 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Nice Lobão 

vaga do PR
 

Walter Tosta Onofre Santo Agostini 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga 

do PR
  



PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

 
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: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira 
Policarpo Luiz Sérgio 
Vicentinho Marcon 
1 vaga Nelson Pellegrino (Licenciado) 

PMDB  
Fátima Pelaes Darcísio Perondi 
Sandro Mabel Leonardo Quintão 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
Andreia Zito João Campos 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
Pedro Henry José Otávio Germano 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria 

vaga do PSDB
 

 
Roberto Balestra 

DEM  
Augusto Coutinho Efraim Filho 
João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira 

vaga do PMDB
 Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
Luciano Castro 

 
PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  
Flávia Morais 

vaga do PP
 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
vaga do PSDB

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

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

Jorge Corte Real 
vaga do Bloco PV, PPS

 Alex Canziani 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Sabino Castelo Branco Jovair Arantes 
Silvio Costa 

vaga do PSDB
 

 
Walney Rocha 

vaga do PSDB
 

 
PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
vaga do PSC

 

 
Chico Lopes 

vaga do DEM
 

 
Daniel Almeida 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Márcio Marinho Vilalba 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Roberto Santiago 
vaga do PSB

 Armando Vergílio 
vaga do PCdoB

 
Sergio Zveiter (Licenciado) Carlos Souza 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 
Local: Anexo II, Sala T 50 
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 
FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: José Rocha (PR) 
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC) 
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton João Paulo Lima 
Luci Choinacki Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Benjamin Maranhão 

vaga do PP
 João Arruda 

Edinho Bez Joaquim Beltrão 
Francisco Escórcio Marllos Sampaio 
Renan Filho 

 
PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Otavio Leite Walter Feldman 

 
1 vaga 

PP  
Afonso Hamm Renato Molling 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
PR  

José Rocha Neilton Mulim 
PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga) 
Romário 

vaga do DEM
 

 
Valadares Filho 

vaga do DEM
 

 
PDT  

André Figueiredo Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra 

 
José Augusto Maia 

vaga do PP
 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PT
 

Professor Sérgio de Oliveira 

1 vaga 
 

PCdoB  
Jô Moraes Delegado Protógenes 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos 
Fábio Faria Marcos Montes 

PRB  

 
Acelino Popó 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 



 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Washington Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Andre Vargas 
José de Filippi Cândido Vaccarezza 
Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Jesus Rodrigues 

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Airton 
PMDB  

Alexandre Santos 
vaga do PT

 Edinho Bez 
Edinho Araújo 

vaga do Bloco PV, 

PPS
 

Flaviano Melo 

Edson Ezequiel 
vaga do PDT

 Giroto 
Leonardo Quintão 

vaga do PCdoB
 Mauro Mariani 

Marinha Raupp 
vaga do PSDB

 Nelson Bornier 
vaga do PTdoB

 
Mauro Lopes Pedro Chaves 

vaga do PP
 

Newton Cardoso Professor Setimo 
vaga do PP

 
Washington Reis Ronaldo Benedet 

vaga do PSC
 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia 
Vanderlei Macris Nilson Leitão 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

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

PP  
João Leão (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Luiz Argôlo 

vaga do PT
 (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Mário Negromonte 
 

Renzo Braz 
vaga do DEM

 
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Lael Varella 
1 vaga Vitor Penido 

PR  
Jaime Martins Francisco Floriano 
Lúcio Vale 

vaga do PTB
 Paulo Freire 

Milton Monti 
 

Wellington Fagundes 
vaga do 

PSOL
  

Zoinho 
vaga do PMDB

 
 

PSB  
Jose Stédile Gonzaga Patriota 
Laurez Moreira Leopoldo Meyer 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Zé Silva 

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

Arnaldo Jardim 
vaga do PSDB

 

 
Fábio Ramalho 

PTB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSOL  
(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PHS  
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Diego Andrade 

vaga do DEM
 Arolde de Oliveira 

vaga do PHS
 

 
Ricardo Izar 

vaga do PP
 

 
Secretário(a): Admar Pires dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 
Bohn Gass Marcon 
Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  
Alceu Moreira 4 vagas 
Antônio Andrade 

 
Celso Maldaner 

 
Leandro Vilela 

 
Valdir Colatto 

vaga do DEM
 

 
PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer 
Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori 

PP  
Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra Jerônimo Goergen 

DEM  
Abelardo Lupion 2 vagas 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto Luiz Noé 
Laurez Moreira 1 vaga 

PDT  
Zé Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PTB  
Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  
Costa Ferreira Nelson Padovani 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSL  
1 vaga 1 vaga 



PSD  
Hélio Santos 

vaga do PSDB
 

 
Homero Pereira 

vaga do PR
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 
José de Filippi Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Fabio Trad 
Luiz Pitiman 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Luiz Carlos 

 
PP  

Beto Mansur João Leão 
Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  
Mendonça Filho 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 
1 vaga 

 
PSB  

Audifax 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Paes Landim 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Heleno Silva 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR 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: Chico Lopes (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro 
Luiz Alberto Edson Santos 
Luiz Couto Fátima Bezerra 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marinha Raupp Mauro Benevides 
Marllos Sampaio 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Marcio Reinaldo Moreira 
Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Mauro Nazif 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 
 

 
Secretário(a): Raquel Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 



 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PMDB  
Teresa Surita 

 
PSDB  

Luiz Fernando Machado 
 

Mara Gabrilli 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Zé Geraldo 
Josias Gomes 3 vagas 
Weliton Prado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Jorginho Mello 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 

Laercio Oliveira 1 vaga 
PSB  

Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
João Dado Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  
Evandro Milhomen Osmar Júnior 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PRTB  
Aureo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 
Paulo Teixeira 3 vagas 
Sibá Machado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

José Priante Edinho Bez 
Leonardo Quintão Geraldo Resende 
Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  
Cesar Colnago 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Luiz Fernando Machado 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
PP  

Esperidião Amin Renato Molling 
Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  
2 vagas 2 vagas 

PR  
Wellington Fagundes 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Audifax 2 vagas 



1 vaga 
 

PDT  
Marcos Medrado (Licenciado) 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Magda Mofatto 1 vaga 

PSC  
Leonardo Gadelha 1 vaga 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSL  
Dr. Grilo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Átila Lins 2 vagas 
Onofre Santo Agostini 

 
 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
Professor Setimo Raul Henry 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Marcio Reinaldo Moreira 
Paulo Maluf Roberto Balestra 
Simão Sessim 1 vaga 

DEM  
Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  
Jaime Martins Maurício Quintella Lessa 

Luciano Castro 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE 
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO 
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS 

ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, 
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Alex Canziani (PTB) 
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
2º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC) 
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB) 
Relator: Jorginho Mello (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Sibá Machado 
Fernando Marroni 3 vagas 
Márcio Macêdo 

 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Marllos Sampaio Francisco Escórcio 
Nilda Gondim Raul Henry 
Rogério Peninha Mendonça 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Jorginho Mello 

 
Nilson Leitão 

 



PP  
Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  Luiz Carlos Setim 

PR  
Paulo Freire 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Luiz Noé 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Marcos Rogério Paulo Rubem Santiago 
Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani Paes Landim 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde Jhonatan de Jesus 
PSOL  

1 vaga 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Beto Faro Devanir Ribeiro 
Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 
José Mentor Weliton Prado 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 
Eliseu Padilha Eduardo Cunha 
Fabio Trad Ronaldo Benedet 
Marçal Filho Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio Jorginho Mello 
João Campos Zenaldo Coutinho 

Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a 

vaga) 
PP  

Rebecca Garcia Esperidião Amin 
Renzo Braz Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 
Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) João Maia 

PSB  
Alexandre Cardoso Keiko Ota 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner Arnaldo Jardim 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

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

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga) 

PSD (por cessão de vagas)  
Eliene Lima Moreira Mendes 
Francisco Araújo 1 vaga 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 

 
PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do 

PSDB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PHS
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD) 
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Beto Faro Francisco Praciano 
Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 
Padre Ton Miriquinho Batista 
Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  
Fátima Pelaes Edio Lopes 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Natan Donadon 2 vagas 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 



PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho 
Gladson Cameli Rebecca Garcia 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 
Paulo Cesar Quartiero Pauderney Avelino 

PR  
Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 
PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes 
Raul Lima 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT) 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Gilmar Machado Jesus Rodrigues 
Miriquinho Batista Josias Gomes 
Odair Cunha 1 vaga 

PMDB  
Edio Lopes Alberto Filho 
Flaviano Melo Elcione Barbalho 
Marçal Filho Pedro Chaves 
Sandro Mabel 1 vaga 

PSDB  
João Campos Carlos Alberto Leréia 
Wandenkolk Gonçalves 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho 
PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

George Hilton Cleber Verde 
PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Francisco Araújo 
vaga do PMN

 
 

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 
Amauri Teixeira Nelson Pellegrino (Licenciado) 
Décio Lima Vicente Candido 



José Mentor 1 vaga 
PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Nelson Bornier 
Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite Romero Rodrigues 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Roberto Balestra 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho Mauro Nazif 
Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

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

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 

PSC  
Antônia Lúcia 1 vaga 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Júlio Cesar 

vaga do DEM
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Biffi Carlos Zarattini 

Luci Choinacki Luiz Couto 
Luiz Alberto Miriquinho Batista 

PMDB  
Adrian Fabio Trad 
Carlos Bezerra Fátima Pelaes 
Marçal Filho 2 vagas 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

João Campos Domingos Sávio 
Pinto Itamaraty 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 
Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  
Onyx Lorenzoni 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 
Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura 
PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 
PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde 
PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
PSD  

Onofre Santo Agostini 
vaga do DEM

 
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 

Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator-Geral: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães 3 vagas 
Vanderlei Siraque 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Eliseu Padilha José Priante 
Pedro Novais Lucio Vieira Lima 



PSDB  
Jutahy Junior Alfredo Kaefer 
Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 
Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  
Jerônimo Goergen Renzo Braz 
Renato Molling Roberto Teixeira 

DEM  
Eli Correa Filho Efraim Filho 
Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  

 
2 vagas 

Jaime Martins 
 

Laercio Oliveira 
 

PSB  
Antonio Balhmann 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Junji Abe Guilherme Campos 
Marcos Montes Moreira Mendes 
 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 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: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 
2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PEN) 
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 
Miriquinho Batista João Paulo Lima 
Padre Ton Nazareno Fonteles 
Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  
Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 

vaga do PR
 

Natan Donadon Marinha Raupp 
Teresa Surita Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Marcio Bittar Bruno Araújo 

Nilson Leitão Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti Simão Sessim 

DEM  
Davi Alcolumbre 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 
Luciano Castro (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Janete Capiberibe Laurez Moreira 
Mauro Nazif 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Penna Arnaldo Jordy 

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Filipe Pereira Nelson Padovani 

PCdoB  
Perpétua Almeida 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga 

PSD  

 
Francisco Araújo 

vaga do PTB
 

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
 
Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 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: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Edson Santos Amauri Teixeira 
José de Filippi Carlos Zarattini 
Rogério Carvalho Iriny Lopes 
Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  
Flaviano Melo Adrian 
Íris de Araújo Hugo Motta 
João Arruda 2 vagas 
Leonardo Quintão 

vaga do PR
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 
Walter Feldman Duarte Nogueira 



William Dib Zenaldo Coutinho 
PP  

Rebecca Garcia Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

Luiz Carlos Setim 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Domingos Neto 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 
PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 1 vaga 

Júlio Cesar 
 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 
Edson Santos Fernando Marroni 
Fernando Ferro Padre Ton 
Sibá Machado Paulo Teixeira 

PMDB  
Edinho Bez Edio Lopes 
Marllos Sampaio Marinha Raupp 
Mauro Lopes 2 vagas 
Pedro Paulo 

 
PSDB  

Luiz Carlos Duarte Nogueira 
Luiz Fernando Machado Eduardo Azeredo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Lázaro Botelho 

Gladson Cameli Nelson Meurer 
DEM  

Pauderney Avelino Davi Alcolumbre 
Paulo Cesar Quartiero Lael Varella 

PR  
Henrique Oliveira Aelton Freitas 
Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda 

PSB  
Luiz Noé 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jardim 
PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco 
PSC  

Hugo Leal Takayama 
PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes 
PRB  

Vitor Paulo 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar 
Hugo Napoleão Moreira Mendes 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PTC

 
 

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR PARECER 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: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT) 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Andre Vargas 4 vagas 
Décio Lima 

 
José Mentor 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 
Edinho Araújo 

vaga do PMN
 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 
João Arruda Ronaldo Benedet 
Osmar Serraglio Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bruno Araújo Duarte Nogueira 
Eduardo Azeredo Otavio Leite 
Sergio Guerra Rui Palmeira 



PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
Luiz Carlos Setim Mendonça Prado 
1 vaga 1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Luiz Noé 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Marcos Rogério 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Roberto de Lucena 
PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal 1 vaga 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Armando Vergílio José Carlos Araújo 
Moreira Mendes Marcos Montes 
 
Secretário(a): Eugênia S. Pestana 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6260 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Gilmar Machado 
Nazareno Fonteles Newton Lima 
Paulo Pimenta Rogério Carvalho 
Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  
João Arruda Flaviano Melo 
Manoel Junior Newton Cardoso 

vaga do PT
 

Marçal Filho Osmar Serraglio 
Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy João Campos 
Eduardo Azeredo Rui Palmeira 
Izalci 

vaga do PR
 Walter Feldman 

Vanderlei Macris 
 

PP  
Beto Mansur Dimas Fabiano 
Sandes Júnior Missionário José Olimpio 

DEM  
Eli Correa Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

José Rocha Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Ariosto Holanda Domingos Neto 
Luiza Erundina Luiz Noé 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Andre Moura 1 vaga 

PCdoB  
Manuela D’Ávila Jandira Feghali 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Heloísa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral:  
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Geral Substituto: Paulo Teixeira (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 
José Mentor Odair Cunha 
Paulo Teixeira Padre João 
1 vaga Vicente Candido 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 
Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Eliseu Padilha 
Marçal Filho Júnior Coimbra 

 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
Rui Palmeira Paulo Abi-ackel 

PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 



Jerônimo Goergen Vilson Covatti 
DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  
Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Severino Ninho Edson Silva 
Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

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

PTB  
Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  
Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  
Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Marcelo Aguiar 

vaga do PSC
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PCdoB
 

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 
Francisco Praciano Erika Kokay 
Gabriel Guimarães Luiz Couto 
Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  
Alberto Filho Eduardo Cunha 
Eliseu Padilha Marçal Filho 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 
Luiz Fernando Machado João Campos 
1 vaga 1 vaga 

PP  
Renato Molling Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite 
Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Audifax 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Dr. Aluizio Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Edmar Arruda Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Andre Vargas 
Beto Faro Marcon 
Biffi Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  
Luiz Carlos Setim 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  



Leopoldo Meyer 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira 
PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 
PSC  

Nelson Padovani Andre Moura 
vaga do PR

 

 
Edmar Arruda 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRTB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PR) 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 
João Paulo Lima Artur Bruno 
Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 
Newton Lima Fernando Ferro 

vaga do PR
 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Miriquinho Batista 
Waldenor Pereira 1 vaga 

PMDB  
Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Joaquim Beltrão Renan Filho 
Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga) 
Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Jorginho Mello 1 vaga 
Nilson Leitão 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
José Linhares Iracema Portella 

DEM  
Luiz Carlos Setim Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra Rezende  João Bittar 

PR  
Paulo Freire (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSB  
Audifax 2 vagas 

1 vaga 
 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani 1 vaga 

PSC  
Costa Ferreira Andre Moura 

PCdoB  
Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 

PTC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior 

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 
Josias Gomes Amauri Teixeira 

vaga do PMDB
 

Padre Ton Chico D'angelo 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra 

vaga do PR
 

 
Miriquinho Batista 

 
Vicentinho 

PMDB  
Benjamin Maranhão Alberto Filho 
Geraldo Resende André Zacharow 
Osmar Terra Leandro Vilela 
Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
João Campos Andreia Zito 
Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 
Romero Rodrigues Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Mauro Nazif Domingos Neto 



Valtenir Pereira Ribamar Alves 
PDT  

Ângelo Agnolin 
vaga do PT

 Dr. Jorge Silva 
Flávia Morais 

 
Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira 
PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 
PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PRP  

Jânio Natal 1 vaga 
PSD  

Dr. Paulo César 
vaga do PR

 Liliam Sá 
vaga do PR

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno 
Nelson Pellegrino 

(Licenciado) 
Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Teresa Surita 

vaga do PRB
 1 vaga 

Wilson Filho 
 

PSDB  
Cesar Colnago Eduardo Barbosa 

João Campos 
Andreia Zito 

1 vagas 
William Dib 

 
PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 
Iracema Portella José Linhares 

DEM  
Mendonça Prado Mandetta 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  
Anderson Ferreira Jaime Martins 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Domingos Neto 
Pastor Eurico Sandra Rosado 

PDT  
Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PMDB
 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 
1 vaga 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Dr. Paulo César Eleuses Paiva 
Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay Marina Santanna 
Luiz Couto 2 vagas 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
Teresa Surita 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
Jorginho Mello 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia 

DEM  



Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Paulo Freire 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Romário Domingos Neto 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
Relator: Angelo Vanhoni (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Biffi Artur Bruno 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Pedro Uczai 

 
Weliton Prado 

vaga do PRB
 

PMDB  
Lelo Coimbra Eliseu Padilha 
Professor Setimo 

vaga do PMN
 Gabriel Chalita 

Raul Henry Joaquim Beltrão 
Renan Filho Pedro Chaves 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer 
Izalci 

vaga do PR
 Jorginho Mello 

Nelson Marchezan Junior Mara Gabrilli 
1 vaga 

 
PP  

José Linhares Esperidião Amin 
Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  
Efraim Filho Onyx Lorenzoni 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Paulo Freire Neilton Mulim 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Ronaldo Fonseca 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto Stepan Nercessian 

PTB  
Alex Canziani Paes Landim 

PSC  
Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  
Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

 
Marcos Montes 

vaga do DEM
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 
Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Marcio Reinaldo Moreira 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
Simão Sessim 

 



DEM  
Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro Maurício Quintella Lessa 
Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vicente Arruda 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 
Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Penna 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini (Licenciado) 
Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
Vitor Paulo George Hilton 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  

 
Eleuses Paiva 

vaga do DEM
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
MÉDIO. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Wilson Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence 
Gilmar Machado Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes 1 vaga 

PMDB  
Lelo Coimbra Geraldo Resende 
Professor Setimo Joaquim Beltrão 
Raul Henry 2 vagas 

Wilson Filho 
 

PSDB  
Izalci 

vaga do PR
 3 vagas 

3 vagas 
 

PP  
José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto Valadares Filho 
Luiz Noé 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani 1 vaga 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta 1 vaga 
 
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Cândido Vaccarezza 
 

João Paulo Cunha 
 

PMDB  
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bruno Araújo 
 

PDT  
João Dado 

 
Miro Teixeira 

 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 

PCdoB  
Aldo Rebelo (Licenciado) 

 
PRB  

Cleber Verde 
 

 
Secretário(a): - 



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  
Nelson Marchezan Junior 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 
 

 
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 
Paulo Pimenta Décio Lima 
Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
Danilo Forte Alceu Moreira 
Edio Lopes Fátima Pelaes 
Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
João Campos Wandenkolk Gonçalves 
Reinaldo Azambuja William Dib 
1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  
Jair Bolsonaro Arthur Lira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Júlio Campos 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 
Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 
PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia 
PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida 
PRB  

Otoniel Lima 1 vaga 
PRP  

Jânio Natal 1 vaga 
PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 
Erika Kokay 3 vagas 
Fátima Bezerra 

 
Luiz Couto 

 
PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 
Marllos Sampaio Mauro Lopes 
Ronaldo Benedet 2 vagas 
Teresa Surita 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia 
José Linhares Roberto Britto 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Keiko Ota 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 



 
Dr. Aluizio 

PTB  
Eros Biondini (Licenciado) Ronaldo Nogueira 

PSC  
1 vaga Edmar Arruda 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Liliam Sá Guilherme Mussi 
1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra 
Cláudio Puty Marcon 
Valmir Assunção Miriquinho Batista 
Vicentinho 1 vaga 

PMDB  
Darcísio Perondi Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 
Sandro Mabel Asdrubal Bentes 
Valdir Colatto Marçal Filho 

PSDB  
Reinaldo Azambuja Domingos Sávio 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib Nilson Leitão 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho 
Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  
Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim 
Lira Maia Mandetta 

PR  
Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Aelton Freitas 

Lúcio Vale Laercio Oliveira 
PSB  

Gonzaga Patriota Luiz Noé 
1 vaga Valtenir Pereira 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Dr. Aluizio 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo 1 vaga 
PRB  

Heleno Silva 1 vaga 
PTdoB  

1 vaga (Dep. do PTC ocupa a vaga) 
PSD (por cessão de vagas)  

Homero Pereira Junji Abe 
Marcos Montes Moreira Mendes 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do 

PTdoB
 

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Couto 4 vagas 
Miriquinho Batista 

 
Nelson Pellegrino (Licenciado) 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Paulo Abi-ackel 2 vagas 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli 
Rebecca Garcia José Otávio Germano 

DEM  
Mendonça Prado 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 
Paulo Freire 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 



PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Liliam Sá 2 vagas 
Moreira Mendes 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 
Titulares Suplentes 

PMDB  
Washington Reis 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PDT  
Miro Teixeira 

 
PTB  

Walney Rocha 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE 
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS. 

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

PSD  
Ricardo Izar 

 
Roberto Santiago 

 
 
Secretário(a): Valdivino Tolentino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSDB  
Otavio Leite 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

DEM  
Rodrigo Maia 

 
PDT  

Miro Teixeira 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Arolde de Oliveira 
 

Liliam Sá 
 

PSB  
Glauber Braga 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  
Filipe Pereira 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 



SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro 
 

PMDB  
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

João Campos 
 

PTB  
José Augusto Maia 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSD  
Fernando Torres 

 
PR  

Paulo Feijó 
 

PDT  
Marcelo Matos 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 
José Mentor Carlos Zarattini 
1 vaga Jilmar Tatto 

PMDB  
Carlos Bezerra Edinho Bez 
Fátima Pelaes Leonardo Quintão 
Mauro Benevides 1 vaga 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 
1 vaga Marcus Pestana 

PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra 
DEM  

Mendonça Filho 1 vaga 
PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 
PSB  

Valtenir Pereira Sandra Rosado 
PDT  

Miro Teixeira Wolney Queiroz 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho Arnaldo Jardim 
PTB  

Josué Bengtson José Augusto Maia 
PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 
PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga 
 
Secretário(a): Shelley Stela Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A 
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Rubens Otoni 

 
PMDB  

Marcelo Castro 
 

PSDB  
Marcus Pestana 

 
DEM  

Ronaldo Caiado 
 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 

NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL, 

QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA 

DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O 

MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES 
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA" 

Coordenador: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva 
 

Carlos Zarattini 
 

Luiz Alberto 
 

PMDB  
Leonardo Picciani 

 
Marcelo Castro 

 
Rose de Freitas 

 
PSDB  

Marcio Bittar 
 

PSD  



Júlio Cesar 
 

PP  
Esperidião Amin 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
Eduardo Gomes 

 
PSD  

Ademir Camilo 
 

Arolde de Oliveira 
 

Eduardo Sciarra 
 

Guilherme Campos 
 

Paulo Magalhães 
 

Roberto Santiago 
 

PSB  
Júlio Delgado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva 
 

PTB  
Jorge Corte Real 

 
PCdoB  

Assis Melo 
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 
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