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CONGRESSO NACIONAL

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL Nº 24, DE 2013 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que 
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos 
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 609, de 8 de 
março de 2013, publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e 
ano, em Edição Extra, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição  para o PIS/PASEP-Importação e 
da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta 
básica, e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período 
de sessenta dias. 

Congresso Nacional, 24 de abril de 2013. 

Senador Renan Calheiros 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
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Ata da 83ª (octogésima terceira) Sessão da 
Câmara dos Deputados, Não Deliberativa Solene, 
Matutina, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 
54ª Legislatura, em 24 de abril de 2013. Às 11h18, 
o Sr. Bohn Gass, nos termos do § 2º do artigo 18 
do Regimento Interno, no exercício da Presidência, 
declarou aberta a sessão e deu por dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presiden-
te informou que a sessão destinou-se à homena-
gem aos 50 anos da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; saudou 
convidados presentes; prestou as devidas homena-
gens; e convidou para compor a Mesa a Sra. Tatau 
Godinho, Secretária de Avaliação de Política e Au-
tonomia Econômica das Mulheres, representando 
a Sra. Eleonora Menicucci, Ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres; e os Srs. Ademar 
Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário, 
representando o Sr. Pepe Vargas, Ministro do De-
senvolvimento Agrário; Alessandra Costa Lunas, 
Vice-Presidente da CONTAG e Coordenadora da 
Confederação de Organizações de Produtores Fami-
liares do Mercosul – COPROFRAM; José Francisco 
da Silva, Presidente da CONTAG no período de 1968 
a 1989; Alberto Broch, Presidente da CONTAG; e 
Elenice Anastácio, Secretária Nacional de Jovens 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da CONTAG. 
O Sr. Presidente convidou todos a ouvirem o Hino 
Nacional e a assistirem ao vídeo institucional. Nos 
termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, 
assumiu a Presidência a Sra. Erika Kokay, e conce-
deu a palavra ao Sr. Bohn Gass, autor do requeri-
mento. Reassumiu a Presidência o Sr. Bohn Gass, 
e concedeu a palavra aos Srs. Paulão, pelo PT; 
Celso Maldaner, pelo PMDB; Giovani Cherini, pelo 
PDT; Luis Carlos Heinze, pelo PP; Jô Moraes, pelo 
PCdoB; Beto Albuquerque, pelo PSB; e aos Compo-
nentes da Mesa, Sra. Tatau Godinho e Srs. Ademar 
Almeida e Alberto Broch. Usaram da palavra pela 
ordem a Sra. Luci Choinacki e os Srs. Nilmário Mi-
randa, Erika Kokay, Marcon, Afonso Hamm, Daniel 
Almeida e Padre João. Assumiu a Presidência o Sr. 
Amauri Teixeira, nos termos do § 2º do artigo 18 
do Regimento Interno. O Sr. Presidente registrou a 
presença de convidados, reiterou as homenagens 
prestadas, agradeceu a presença de todos e, às 
13h10, encerrou a sessão. – Paulo Feijó, Presiden-
te. – Onofre Santo Agostini, Secretário.

As notas taquigráficas desta sessão solene 
poderão ser solicitadas ao Departamento de Taqui-
grafia, Revisão e Redação – DETAQ.

SEÇÃO I

Ata da 83ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Não Deliberativa Solene, Matutina, da 3ª Sessão  

Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
24 de abril de 2013

Presidência dos Srs.: Bohn Gass, Erika Kokay, Amauri Teixeira, nos termos do  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Henrique Eduardo Alves
André Vargas
Marcio Bittar
Simão Sessim
Maurício Quintella Lessa
Biffi
Gonzaga Patriota
Vitor Penido
Takayama
Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiuba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 

Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Total de AMAZONAS 3

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDONIA 5

ACRE

Gladson Cameli PP 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 

Ata da 84ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, 

da 54ª Legislatura, 24 de abril de 2013
Presidência dos Srs.: Henrique Eduardo Alves, Presidente. André Vargas,  

1º Vice-Presidente. Simão Sessim, 2º Secretário. Vitor Penido,  
3º Suplente de Secretário. Paulo Feijó, Inocêncio Oliveira, Luiz Couto, Sueli Vidigal,  

nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV 
Simplício Araújo PPS 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de MARANHÃO 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 16

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de PIAUÍ 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 8

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 17

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 8

SERGIPE

Almeida Lima PPS 
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Félix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
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José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gabriel Guimarães PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataíde DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 34

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 

Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 29

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
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Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Penna PV 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV 
Roberto Freire PPS 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 51

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 11

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV 
Total de PARANÁ 18

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS 
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 7
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jose Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 24

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 342 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo 

como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

Ofício no 257 (CN) 

Brasília, 18 de abril de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Composição e calendário de tramitação da 
MPV no 610, de 2013.

Senhor Presidente,

A Senhora Presidente da República adotou, no 
dia 2 de abril de 2013, e publicou, no Diário Oficial da 
União, em Edição Extra, de 4 do mesmo mês e ano, a 
Medida Provisória no 610, de 2013, que “Amplia o valor 
do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, 
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata 
a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo 
aos desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribui-
ção de milho para venda  a pequenos criadores, nos 
termos que especifica, altera as Leis no 12.249, de 11 
de junho de 2010 e no 12.716, de 21 de setembro de 
2012, e dá outras providências”.

Nos termos dos arts. 2o e 3o da Resolução no 
1, de 2002-CN, da Resolução no 1, de 2012-CN, e 
do art 10-A do Regimento Comum, fica constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria e estabelecido o calendário para a sua tra-
mitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do 
Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 2 
de abril de 2013, e publicou no dia 4, do mesmo mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 610, de 
2013, que amplia o valor do Benefício Garantia-Safra 
para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 
2012; autoriza a distribuição de milho para a venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica; altera 
as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010, e 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN; da Resolução nº 1, de 2012-CN; e do art. 
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

Senadores

Bloco Parlamentar da Maioria  
(PMDB/PP/PSD/PV)

Titulares

Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço 

Suplentes

1. Ana Amélia
2. Kátia Abreu
3. Romero Jucá
4. 
5. 
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Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)

Titulares

Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Inácio Arruda

Suplentes

1. Eduardo Lopes
2. Randolfe Rodrigues
3. Walter Pinheiro
4. Zeze Perrella

Bloco Parlamentar Minoria  
(PSDB/DEM)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira 
José Agripino
Cássio Cunha Lima

Suplentes

1. Alvaro Dias
2. Paulo Bauer
3. 

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares

Gim 
Alfredo Nascimento

Suplentes

1. Eduardo Amorim
2. João Costa 

Deputados

PT

Titulares

José Guimarães
Valmir Assunção

Suplentes

1. Sibá Machado
2. Luiz Couto

PMDB

Titulares

Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes

1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo

PSD

Titulares

Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva

Suplentes

1. Guilherme Campos
2. Heuler Cruvinel

PSDB

Titular

Carlos Sampaio

Suplente

1. João Campos

PP

Titular

Arthur Lira

Suplente

1. Roberto Britto
DEM

Titular

Ronaldo Caiado

Suplente

1. Mendonça Filho

PR

Titular

Anthony Garotinho

Suplente

1. 

PSB

Titular

Beto Albuquerque

Suplente

1. Glauber Braga

PDT

Titular

André Figueiredo
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Suplente

1. Salvador Zimbaldi
Bloco (PV/PPS)

Titular

Suplente

1. 

PTB

Titular

Jovair Arantes

Suplente

1. Antonio Brito

PSC* 
*Rodízio nos termos do art. 10-A do  

Regimento Comum.

Titular

Andre Moura

Suplente

1. Leonardo Gadelha
....................................................................................  

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

– Publicação no Diário Oficial da União: 
04-04-2013 (Ed. Extra)

– Designação da Comissão: 8-4-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
– Emendas: até 10-4-2013 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração inci-

dental de inconstitucionalidade do caput do art. 
5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita 
a comunicação à Câmara dos Deputados por 
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.

– Remessa do processo à Câmara dos 
Deputados: -

– Prazo na Câmara dos Deputados: até 
1º-5-2013 (até 28º dia)

– Recebimento previsto no Senado Fe-
deral: 1º-5-2013

– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 
a 15-5-2013 (42º dia)

– Se modificado, devolução à Câmara 
dos Deputados: 15-5-2013

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do Senado Federal, pela Câmara dos 
Deputados: de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º 
ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 19-5-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 2-6-2013

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
04 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 611, 
de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento 
Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no va-
lor de R$3.969.200.000,00 (três bilhões, novecentos 
e sessenta e nove milhões e duzentos mil reais) para 
os fins que especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

– Publicação no Diário Oficial da União: 
04-04-2013 (Edição Extra)

– Emendas: até 10-04-2013 (6 dias após 
a publicação)

– Prazo na Comissão: Declaração Inci-
dental de Inconstitucionalidade do caput do art. 
5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, 
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n° 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo 
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do Senado Federal de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara 
dos Deputados por meio do Ofício n° 102, de 
2012-CN.

– Remessa do processo à Câmara dos 
Deputados: -

– Prazo na Câmara dos Deputados: até 
1º-5-2013 (até 28º dia)

– Recebimento previsto no Senado Fe-
deral: 1º-5-2013
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– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 
a 15-5-2013 (42º dia)

– Se modificado, devolução à Câmara 
dos Deputados: 

15-5-2013
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do Senado Federal, pela Câmara dos 
Deputados: de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º 
ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 19-5-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 2-6-2013

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se
Em 24-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

Ofício no 259 (CN)

Brasília, 18 de abril de 2013

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Calendário de tramitação da MPV no 611, 
de 2013.

Senhor Presidente,
A Senhora Presidente da República adotou, em 

4 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia, mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória no 611, 
de 2013, que “Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios das Comunicações, e do Desenvol-
vimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacio-
nal, no valor de R$3.969.200.000,00 (três bilhões, 
novecentos e sessenta e nove milhões e duzentos 
mil reais), para os fins que especifica”.

A matéria, publicada em avulsos, foi encami-
nhada, nos termos do § 6o do art. 2o da Resolução 
no 1, de 2002-CN, a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá 
receber emendas.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência, para 
conhecimento, o calendário para a tramitação da maté-
ria, nos termos do § 7o do art. 2o da citada Resolução.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 
04 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia mês e 
ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 611, 
de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento 
Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor 

de R$3.969.200.000,00 (três bilhões, novecentos e 
sessenta e nove milhões e duzentos mil reais) para 
os fins que especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

– Publicação no Diário Oficial da União: 
04-04-2013 (Edição Extra)

– Emendas: até 10-04-2013 (6 dias após 
a publicação)

– Prazo na Comissão: Declaração Inci-
dental de Inconstitucionalidade do caput do 
art. 5º da Resolução do Congresso Nacional 
nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.029 – 
DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do 
Supremo Tribunal Federal ao Congresso Na-
cional na sessão do Senado Federal de 15 
de março de 2012, e feita a comunicação à 
Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
n° 102, de 2012-CN.

– Remessa do processo à Câmara dos 
Deputados: 

– Prazo na Câmara dos Deputados: até 
1º-5-2013 (até 28º dia)

– Recebimento previsto no Senado Fe-
deral: 1º-5-2013

– Prazo no Senado Federal: de 2-5-2013 
a 15-5-2013 (42º dia)

– Se modificado, devolução à Câmara 
dos Deputados: 

15-5-2013

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do Senado Federal, pela Câmara dos 
Deputados: de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º 
ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 19-5-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 2-6-2013

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se
Em 24-4-13 – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.
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Publique-se
Em 24-4-13 – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

OF/GAB/I/No 458 

Brasília, 24 de abril de 2013

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 
Mendes Ribeiro Filho passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-4-13 –  Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.
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Of. no 199 

Brasília, 24 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Beto Man-

sur (PP-SP) como Vice-Líder da Bancada do Partido 
Progressista – PP, em substituição ao Deputado Re-
nato Molling (PP-RS).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Registre-se. Publique-se.
Em 24-4-13 – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

OF/LID/No 094/2013. 

Brasília, 23 de abril de 2013 

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação de membro para Comissão 
Permanente. 

Senhor Presidente, 
Indicamos a Vossa Excelência, de acordo com o 

princípio da proporcionalidade partidária, o Deputado 
José Stédile (PSB-RS), em substituição ao Deputado 
Glauber Braga (PSB-RJ), para integrar a vaga de Su-
plente na Comissão de Turismo e Desporto. 

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS. – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

Defiro. Publique-se. 
Em 24-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente. 

OF/GABMIN/No 009/2013 

Brasília, 24 de abril de 2013 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação de Vice-líder.

Senhor Presidente, 
Cumprimentando Vossa Excelência, indico, nos ter-

mos do § 2o, art. 11-A do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o Deputado Simplício Araújo (PPS-MA), 
como vice-líder da Minoria na Câmara dos Deputados 
em substituição ao Deputado Arnaldo Jordy  (PPS-PA).

Atenciosamente, – Deputado Nilson Leitão, 
Líder da Minoria.

Ao Sr. Diretor-Geral.
Registre-se. Publique-se.
Em 24-4-13 – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra à Sra. Deputada Benedita 

da Silva.
 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, esta Casa 
homenageou os 50 anos da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. Eu para-
benizo a iniciativa do Parlamentar Bohn Gass e também 
o Presidente da Confederação, Alberto Ercílio Broch.

Tivemos a oportunidade de relembrar a referência 
histórica da CONTAG, a luta em favor do assalariado 
rural, das mulheres rurais, a Marcha das Margaridas 
e tantas outras histórias da luta desses trabalhadores 
e trabalhadoras.

Eu peço o registro e a divulgação do meu pro-
nunciamento.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendida.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei, 
nesta manhã, da sessão solene em homenagem aos 
50 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura – CONTAG. Parabenizo a iniciativa do 
Parlamentar Bohn Gass e também o Presidente da 
Confederação, Alberto Broch. Tivemos a oportunidade 
de relembrar a referência história que a CONTAG tem 
na luta em favor do assalariado rural.

Na luta de valorização das mulheres, reconheço o 
compromisso do Movimento Sindical de Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais – MSTTR. Não poderia deixar 
de saudar a Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Ru-
rais da CONTAG, na pessoa de Carmen Foro, que tem 
coordenado políticas e estratégias de superação das 
formas de discriminação e desigualdades de gêneros 
no meio rural, promovendo ações de capacitação e 
programas de qualificação das mulheres. A realização 
da Marcha das Margaridas, por exemplo, desencadeou 
um processo na melhoria das condições de vida das 
mulheres camponesas.

Apesar de o Governo Federal ter implementado 
uma inovadora política pública para os agricultores 
brasileiros, ainda é preciso alcançar melhorias no mo-
delo agrário do Brasil, investindo no agronegócio, na 
agricultura familiar e no desenvolvimento sustentável.

Nos últimos 10 anos, com o Governo do PT, a 
Presidenta Dilma instituiu a Política Nacional para os 
Trabalhadores Rurais Empregados, além de ampliar 
a inclusão dos agricultores no Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar – PNAE e no Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA. O Programa Minha Casa, 
Minha Vida também atende o meio rural, juntamente 
com o Garantia-Safra e o Bolsa Estiagem, que já be-
neficiou 881 mil famílias.

No cinquentenário da CONTAG, parabenizo a 
virtuosa atuação dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais que lutam por reforma agrária, sustentabilidade, 
trabalho e dignidade no campo.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Deputado Amauri Teixeira, eu venho aqui, 
mais uma vez, fazer um registro triste. Espero que V.Exa. 
não me chame de ave de mau agouro, não diga que 
eu trago notícia ruim.

Faleceu, ontem à noite, D. Zila Garcia, mãe do 
ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina, Julio Garcia, Conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado de Santa Catarina. D. Zila 
era minha amiga, pessoa de alta estima, ser humano 
extraordinário.

Daqui, então, eu quero prestar homenagem à fa-
mília da D. Zila, de modo muito especial ao meu amigo 
Julio Garcia, ex-Deputado, para quem a Presidência 
da Assembleia eu tive o privilégio de passar.

Faço este registro com muito pesar, com muita 
tristeza, do passamento da D. Zila, que já foi sepultada.

Muito obrigado.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, grande Deputado Paulo 
“Royalty” Feijó, eu quero aqui, primeiro, agradecer a 
todos os Parlamentares, a todos os Líderes, ao Presi-
dente desta Casa, Henrique Eduardo Alves, em nome 
das entidades dos servidores públicos – especialmente 
SINDIRECEITA, ANFIP, SINAL – que nos procuraram 
para que colocássemos em votação, ontem, extrapau-
ta, o projeto de lei que concede aumento salarial aos 
servidores que ficaram fora do reajuste concedido pela 
Presidenta Dilma em agosto.

Ontem, nós tivemos aqui um esforço muito gran-
de para garantir igualdade a todos os servidores. Uma 
parcela deles havia ficado sem o aumento. Nós con-
seguimos colocar em pauta e aprovar o projeto, que 
foi à sanção.

Eu quero agradecer a todos os Líderes e ao Pre-
sidente desta Casa a compreensão e a sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito obri-
gado, Deputado Amauri Teixeira.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Giovani Cherini.

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gosto de trazer notícias 
boas para o Rio Grande do Sul. Hoje, 24 de abril, é o 
Dia do Churrasco e do Chimarrão.

Divulgada em todo o Estado, a data foi instituída 
em função da criação do primeiro CTG do Rio Gran-
de do Sul, em 1948, o CTG 35, de Porto Alegre. Hoje, 
esse é o maior movimento tradicionalista do mundo. 
Temos 1.400 CTGs no mundo.

A produção de mate representa os 100 milhões 
de pessoas que tomam chimarrão e a exportação para 
30 países. Nós temos 13 mil propriedades familiares 
que exportam, que plantam em 30 mil hectares a nos-
sa erva-mate, representando 230 indústrias, 150 mil 
empregos e uma economia de 180 milhões de reais 
por ano – a erva-mate, o chimarrão.

E hoje, Sr. Presidente, é o dia também do churrasco.
Portanto, parabéns ao Rio Grande, que leva o chi-

marrão e o churrasco para todo o mundo, e ao nosso 
Rio Grande, por representar essa história tradiciona-
lista que está no nosso CTG.

Obrigado.
 O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu venho fazer 
o registro da nossa preocupação em relação à seca.

No próximo dia 30, nós vamos realizar, com os 
agricultores irrigantes do Boqueirão, uma reunião com 
o DNOCS, visando encontrar saídas que evitem a sus-
pensão da irrigação naquele Município, o que prejudi-
caria 575 famílias que trabalham na agricultura familiar 
e na pequena irrigação.

Tenho plena convicção de que nós vamos cons-
truir uma saída junto ao DNOCS, haja vista que a 
Barragem de Boqueirão ainda dispõe de 52% de sua 
capacidade total. Pelo menos até o final do ano, nós 
não vamos ter nenhum risco ao consumo humano.

É uma luta dos agricultores do Boqueirão, dos 
irrigantes, da Prefeitura, que está representada, e de 
todas as associações envolvidas nesse trabalho.

Sr. Presidente, mais uma vez, trago nossa preo-
cupação em relação à seca e ao...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito obri-

gado, Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-

lavra o Deputado José Pimentel.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – José Guimarães.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – José Gui-

marães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revi-

são do orador.) – José Pimentel é o nosso Senador, 
pelo Ceará.
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Sr. Presidente, quero dar como lido importante 
pronunciamento que faço nesta tarde, que relata a 
trajetória de 33 anos de história do PT, nosso legado, 
que nós construímos nesses 33 anos, e os 10 anos 
e alguns meses de governo nacional, democrático e 
popular conduzido pelo Presidente Lula e, agora, pela 
Presidenta Dilma.

É um pronunciamento importante. Peço seja di-
vulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores que nos acompanham pela TV Câmara e 
Rádio Câmara:

I – As origens.
A chegada do metalúrgico Luiz Inácio Lula da 

Silva ao Palácio do Planalto para assumir o cargo de 
Presidente da República, em 1º de janeiro de 2003, não 
foi obra do acaso. Nem, tampouco, foi fruto de um de-
terminismo mecânico que assegurava de antemão que 
o ex-retirante nordestino um dia assumiria o mais alto 
posto da República. Esse episódio, de grande impor-
tância histórica, decorre da eclosão de um movimento 
operário marcante no ABC Paulista nos fins da década 
de 1970 e da correta administração de seus desdo-
bramentos, levada a efeito por seus principais líderes.

Esse trajeto longo, acidentado e, às vezes, previ-
sível, inicia-se no ABC Paulista, principal área industrial 
do País, nos fins dos anos 70, onde uma classe operá-
ria moderna, mas sufocada pela opressão da ditadura 
e pela exploração capitalista, começa a forjar novas 
armas e a tecer novas alianças para fazer face a uma 
situação cada vez menos suportável.

O poderoso movimento que eclodiu no chão das 
fábricas do ABC Paulista tinha raízes profundas e iden-
tidades múltiplas, mas não teve uma natureza catastró-
fica, certamente porque produziu um líder respeitado 
por sua classe, que se mostrou capaz de mobilizar os 
trabalhadores, tencionando fortemente as relações 
com a ditadura, mas mostrando-se também capaz de 
dialogar com firmeza e sabedoria. O nome deste líder 
é Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje sua memória, sua 
obra e sua imagem pertencem ao povo brasileiro e 
repercutem na memória e na consciência dos povos 
do mundo que, neste início do século XXI, sonham e 
lutam por democracia e justiça social.

Um dos primeiros efeitos da eclosão do movi-
mento do ABC foi o de alterar a natureza da oposição 
à ditadura. Ela deixou de ser apenas parlamentar ou 

eleitoral, exercida nos limites de um parlamento des-
provido de poder, ou em disputas eleitorais regidas 
por regras com baixo teor de democracia. A oposição 
à ditadura adquiriu então outra dimensão, passou a se 
expressar com a cara dos operários que paralisavam 
e ocupavam suas fábricas ou se reuniam em assem-
bleias multitudinárias para clamar por melhores salá-
rios e por liberdade.

II – Os primeiros passos.
A ideia da construção do PT e da CUT foi também 

decorrência do movimento do ABC. A força revelada 
nas greves e nas assembleias só podia impulsionar o 
desenvolvimento de uma consciência de que a clas-
se operária não tinha mais por que continuar “terceiri-
zando” sua representação política. Esse foi o primeiro 
passo para a construção do PT. A mesma percepção 
vale para a CUT, uma classe operária que, em plena 
ditadura, tinha força para realizar greves gigantescas, 
não tinha mais porque se submeter a uma legislação 
caduca, que vinha da ditadura Vargas e que proibia a 
criação de centrais sindicais. A CUT, portanto, foi fun-
dada ao arrepio da CLT.

A fundação da CUT se deu em congresso da 
classe trabalhadora, realizado entre os dias 26 e 28 
de agosto de 1983, no Pavilhão da Santa Cruz, em 
São Bernardo do Campo, com a presença de 5.059 
delegados de base, representando 912 entidades; 
destas, 335 urbanas, 310 rurais, 134 associações pré-
-sindicais, 99 associações de servidores públicos e 5 
federações. É importante registrar que nem todos os 
fundadores da CUT eram do PT, mas todos apoiavam 
o sindicalismo autêntico.

Para chegar aonde chegou em 1º de janeiro de 
2003, o PT percorreu caminhos acidentados e repletos 
de ciladas e golpes sujos. Saiu-se bem porque soube 
tomar decisões estratégicas inteligentes, compatíveis 
com uma esquerda pós-queda do Muro de Berlim e des-
provida de qualquer ranço stalinista. Assim se declarou 
socialista, mas sem compromisso com as burocracias 
do Leste Europeu, que desmoronariam 9 anos depois.

Neste mesmo momento de fundação, o PT adotou 
a democracia como valor universal, não só para a socie-
dade brasileira, mas também para as relações internas 
ao partido. E agiu em consequência. No PT todas as 
instâncias estão sempre debatendo os problemas de 
suas áreas, e nestas instâncias todas as decisões são 
tomadas pelo voto da maioria. As eleições diretas para 
todos os níveis da direção do partido são prática consa-
grada, assim como as prévias internas para a escolha 
de candidatos do partido. O PT tem ainda exemplos 
de importantes deliberações que foram tomadas em 
plebiscitos internos abertos a todos os filiados. Estes 
foram os casos da decisão de que a bancada do PT 
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boicotaria a votação do Colégio Eleitoral que elegeria 
Tancredo Neves Presidente da República e da opção 
do partido pelo sistema presidencialista de governo. 
Não é por acaso que, ao longo de sua história, o PT 
foi ironizado por seu “excessivo” democratismo. Mas 
o partido nunca abriu mão dessas práticas e sempre 
exibiu um admirável grau de unidade de ação.

III – A fortuna tática do PT.
A fortuna tática do PT é discernível a um simples 

exame de sua trajetória, pois está expressa em diver-
sos episódios de sua vida. A reforma política, implan-
tada pela ditadura para substituir o bipartidarismo, foi 
concebida para impedir que o PT se legalizasse. Ela 
estabelecia que um partido, para pleitear a legaliza-
ção, devia comprovar que tinha organizado Diretórios 
Regionais em, pelo menos, nove Estados e Diretórios 
Municipais em, pelo menos, 25% dos Municípios da-
queles Estados. O General Golbery do Couto e Silva, 
estrategista da ditadura, calculava que o PT não seria 
capaz de cumprir aqueles requisitos. Ele certamente 
considerou que um movimento tipicamente operário 
centrado no ABC Paulista, com alguma repercussão 
nas cidades maiores do Sudeste e do Sul, não teria ca-
pacidade de chegar a tantas cidades do Brasil remoto.

É provável que o General Golbery tenha se es-
quecido das comunidades eclesiais de base, dos mo-
vimentos pela reforma agrária, dos sindicatos de tra-
balhadores rurais, dos movimentos dos sem-teto e de 
outros movimentos populares e democráticos capazes 
de se articular com os movimentos operários propria-
mente ditos. A tarefa de legalizar o PT congregou muita 
gente oriunda de todos esses movimentos.

Involuntariamente, o General Golbery, com esta 
manobra, forneceu à vanguarda do PT a oportunida-
de para ela mobilizar milhares de petistas potenciais, 
vindos dos mais diversos horizontes de esquerda, 
espalhados por todo o Brasil, para a tarefa de legali-
zar o PT. Uma coisa é fazer um discurso sobre a ne-
cessidade teórica da construção de um partido dos 
trabalhadores; outra coisa bem diferente é chamar o 
simpatizante para sair à rua pedindo a seus amigos, 
companheiros e familiares que se filiem a este parti-
do. A ditadura forneceu, portanto, uma tarefa concre-
ta aos petistas: legalizar o partido. Ela era difícil, mas 
os petistas, mobilizados pela primeira vez, em todo o 
Brasil, souberam desempenhá-la. O PT foi o primeiro 
partido a solicitar seu registro ao TSE. A documenta-
ção foi aprovada com louvor, e o registro foi concedi-
do. De quebra, a imposição da ditadura resolveu outro 
problema. Havia no interior do PT uma forte discussão 
sobre a natureza do partido, se ele seria um partido 
de quadros ou de massas. Com a obrigação de filiar 
tanta gente, o PT já nasceu de massas.

Logo em seguida, a ditadura fez outra armação 
que visava dividir as oposições para prejudicá-las de 
alguma forma: estabeleceu o voto vinculado de Vere-
ador a Governador, passando pelo voto para Senador. 
O eleitor que deixasse de votar nos candidatos de um 
mesmo partido estava anulando seu voto. Ficava as-
sim proibida a realização de qualquer tipo de coliga-
ção partidária nas eleições de 1982. Tancredo Neves, 
a mais esperta das raposas da Oposição consentida, 
acostumada a navegar no lusco-fusco das fronteiras 
políticas e ideológicas, sentiu o golpe. Matou seu nas-
cente PP (Partido Popular) no nascedouro e retornou 
ao vasto seio do PMDB.

Diante desta manobra, o PT reagiu de forma 
diversa. Como já tinha a intenção de demarcar seu 
próprio território político em âmbito nacional, não se 
incomodou com a proibição casuística de coligações. 
Percebeu até que esta proibição oportunista poderia 
lhe evitar algumas lutas internas, supondo que algum 
setor mais moderado do partido pudesse se interessar 
por fazer algum tipo de coligação. Agiu assim como uma 
espécie de Leônidas I de Esparta, que, preparando-se 
para defender o desfiladeiro das Termópilas, 480 a.C., 
foi informado de que as flechas do exército persa, co-
mandado por Xerxes I, seriam suficientes para cobrir 
a luz do sol. A este desafio Leônidas reagiu nestes 
termos: “Tanto melhor, combateremos à sombra”.

IV – Abrindo caminhos.
Os resultados das eleições de 1982 foram am-

plamente desfavoráveis ao PT, que elegeu apenas oito 
deputados federais. Mas é certo que aí ele fincou a 
primeira estaca da demarcação de um território políti-
co claramente democrático e popular. Nas Termópilas, 
nenhum dos duzentos combatentes gregos sobreviveu, 
mas o grupo impôs severas baixas aos persas e ga-
nhou o tempo que permitiria que a federação helênica 
se organizasse para finalmente derrotar e expulsar o 
invasor persa.

Poucos podiam suspeitar que, depois do malo-
gro eleitoral de 1982, o PT, já em 1983, seria capaz de 
reunir energias para iniciativas tão importantes como 
a mobilização de sua militância para o congresso de 
fundação da CUT, realizado de 26 a 28 de agosto da-
quele ano, conforme acima relatado, ou para uma ini-
ciativa igualmente marcante como foi o comício que, 
de fato, abriu a campanha pelas eleições diretas para 
Presidente da República, realizado na Praça Charles 
Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, no dia 27 
de novembro de 1983, com a presença de 20 mil pes-
soas – sucesso absoluto.

Franco Montoro (PMDB), Governador de São 
Paulo, que havia sido convidado para o Comício do 
Pacaembu, vacilou e não compareceu. Depois da ma-
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nifestação na Praça Charles Miller, ele se convenceu 
da justeza da bandeira das diretas-já e agiu em con-
sequência. Constituiu um comitê suprapartidário que 
convocou um comício pelas diretas na Praça da Sé, 
dia 25 de janeiro de 1984. O comício reuniu 250 mil 
pessoas e serviu de arrancada para a maior mobiliza-
ção de massas de toda a história do Brasil. Entre os 
oradores estavam Franco Montoro, o anfitrião; Ulysses 
Guimarães, Presidente do PMDB; Leonel Brizola, Pre-
sidente do PDT, e Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente 
do PT. A Rede Globo informou a seus telespectadores 
que aquilo era uma festa pela passagem do aniversá-
rio da cidade de São Paulo. Ainda bem que ela não 
resolveu informar que aquilo era uma quermesse em 
homenagem a sua querida ditadura.

Percebendo que a magnitude do comício da Sé, 
combinada com sua ausência, não era boa para sua 
imagem, Tancredo Neves não tardou em chamar o Co-
mício de Belo Horizonte, em 24 de fevereiro de 1984. 
Esse Comício reuniu 400 mil pessoas. Tal sucesso con-
tribuía para enfraquecer a ditadura e servia também 
para lustrar o brasão democrático de Tancredo Neves.

Para dar à campanha das diretas um objetivo cla-
ro e um gancho legislativo, o comando do movimento 
adotou a aprovação da Proposta de Emenda Constitu-
cional Dante de Oliveira (PMDB-MT), que propunha o 
restabelecimento de eleições diretas para Presidente da 
República como objetivo central. Logo a campanha se 
espalhou pelo Brasil inteiro em comícios monumentais, 
liderados por Ulysses Guimarães, Leonel Brizola e Luiz 
Inácio Lula da Silva, com destaque para o Comício da 
Candelária, Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas, 
e para o Comício do Anhangabaú, São Paulo, com a 
presença de 1 milhão e 500 mil pessoas.

V – A opção pela nitidez.
Apesar da gigantesca mobilização popular pelas 

diretas, a Emenda Dante de Oliveira não logrou sua 
aprovação na Câmara dos Deputados. Para ser apro-
vada, ela precisava de dois terços dos votos, ou seja, 
320 votos. Em votação realizada no dia 25 de abril de 
1984, na Câmara dos Deputados, ela obteve apenas 
298 sufrágios. Faltaram, portanto, 22 votos para que 
a matéria fosse submetida à apreciação do Senado.

Esse resultado caiu como uma ducha de água fria 
sobre o ânimo de quem apostava nas diretas-já. Ele 
praticamente fechou as portas para uma saída dentro 
dos limites estreitos da legalidade da ditadura. Alguns 
atores, entre eles o PT, ainda procuraram energia para 
mobilizar o povo para retomar a pressão, mas não havia 
tempo, o “mandato” do General João Figueiredo esta-
va acabando; nem ânimo, a ditadura estava esgotada, 
mas a Nação também estava cansada.

O conjunto das variáveis apontava para uma so-
lução via Colégio Eleitoral espúrio e ilegítimo, como di-
ziam todos, no campo da Oposição. O Líder do PMDB, 
para efeitos de conchavos discretos, não era Ulysses 
Guimarães, era Tancredo Neves, recém-chegado ao 
partido, egresso de um fugaz PP (Partido Popular). Logo 
Tancredo Neves surgiu como candidato “natural” do 
PMDB à Presidência da República, numa eleição in-
direta no Colégio Eleitoral, sob as bênçãos da Rede 
Globo, reconvertida à “democracia”.

A tática do PT para enfrentar o episódio, adota-
da em plebiscito interno, foi de negar seu apoio a esta 
tentativa de canalizar toda a energia democrática da 
campanha das diretas para a estreita cumbuca do Co-
légio Eleitoral. A maioria dos filiados fechou questão 
pelo boicote. No dia 15 de janeiro de 1985, no Colégio 
Eleitoral, reunido em Brasília, Tancredo Neves (PMDB), 
com o apoio do recém-fundado PFL, derrotou Paulo 
Maluf (PDS), oriundo da ARENA. Dos oito Deputa-
dos do PT, três desobedeceram à decisão partidária 
de boicotar o Colégio Eleitoral e compareceram ao 
Colégio para votar em Tancredo Neves. Em seguida, 
os três, Airton Soares, José Eudes e Bete Mendes, 
desligaram-se do partido.

Desde então surgiu uma tradição de cassandras 
brasileiras e até estrangeiras, especializadas em anun-
ciar o fim próximo do PT. Nesta estreia o argumento foi 
o do isolamento inevitável da sigla, já que todo povo 
brasileiro apoiava Tancredo e sua Nova República e 
não perdoaria a desfeita perpetrada pelo PT ao obs-
truir acintosamente o Colégio Eleitoral. Profecias deste 
tipo se repetem até hoje, com certa regularidade, mas 
o PT nunca deixou de crescer.

Nas vésperas da posse de Tancredo Neves, mar-
cada para 15 de março de 1985, o Presidente eleito foi 
acometido de grave enfermidade e não pôde compa-
recer à solenidade de posse. Quem assumiu interina-
mente a Presidência em seu lugar foi seu vice, José 
Sarney. O estado de saúde de Tancredo Neves se 
agravou progressivamente, e ele veio a falecer no dia 
21 abril de 1985. Só então José Sarney foi efetivado 
no cargo de Presidente da República.

A Nova República restabeleceu eleições para pre-
feitos das capitais de Estados, de Municípios até então 
considerados de segurança nacional e das estâncias 
hidrominerais. Nesta primeira eleição pós-ditadura, o 
PT mostrou força. Não apenas elegeu a Prefeita de 
Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, como obteve resul-
tados expressivos em diversas Capitais, como São 
Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Vitória 
e Aracaju. Este resultado enterrava, ou pelo menos 
deveria ter enterrado, a lenda do isolamento. Sobre o 
tema, uma formulação mais branda, que circulou na 
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época, parafraseava Otto Von Bismarck, antigo chan-
celer da Alemanha: “Deus protege as crianças, os bê-
bados e o PT”. O episódio poderia também mostrar às 
raposas tradicionais que nem só de conchavos vive a 
política e que a nitidez também pode produzir resul-
tados positivos.

VI – A hora da Constituinte.
A Nova República resolveu atribuir aos Parlamen-

tares que seriam eleitos em 1986 poderes constituin-
tes. O PT sabia que a Constituinte não era uma pana-
ceia para todos os males. A elite só passou a apoiar a 
convocação da Constituinte quando ficou claro que a 
correlação de forças na sociedade estava se alteran-
do em favor dos oprimidos. Nos cálculos desta elite, a 
Constituinte passou a ser cogitada como uma forma 
de deter as forças populares.

Mesmo consciente das limitações de uma Consti-
tuinte que tinha entre seus membros um terço de Sena-
dores biônicos indicados pela ditadura, era impossível 
ficar contra sua convocação por causa da ressonância 
democrática da palavra “constituinte”. O PT apoiou, 
portanto, a convocação da Constituinte e apostou suas 
fichas na mobilização popular para defender as ban-
deiras democráticas e os projetos que buscavam criar 
um marco constitucional para a construção do Estado 
do bem-estar social.

As eleições constituintes foram realizadas sob 
a vigência do Plano Cruzado, que havia controlado a 
inflação e distribuído renda nos últimos meses. Nesse 
cenário econômico favorável, o PMDB elegeu os Go-
vernadores de todos os Estados, exceto Sergipe, que 
ficou com o PFL, sucessor do PDS e da ARENA da 
ditadura. O PT não brilhou. Apenas dobrou a bancada 
federal, que passou de 8 para 16 Deputados.

Um dia depois do maior triunfo eleitoral do PMDB, 
o Governo anunciou a revogação do tabelamento dos 
preços. A medida fez com que produtos que estavam 
escassos reaparecessem, mas funcionou também 
como um poderoso estímulo à inflação, que não tardou 
a retomar seu velho ritmo. Muitos viram na revogação 
do tabelamento dos preços a comprovação de um 
estelionato eleitoral. Houve reação. Em Brasília, uma 
manifestação pacífica convocada pela CUT foi objeto 
de provocações realizadas por policiais infiltrados na 
massa de manifestantes. José Aparecido de Oliveira 
era o Governador do Distrito Federal.

Apesar de tudo, o processo constituinte, presidido 
por Ulysses Guimarães, foi bem-sucedido e contou com 
participação popular genuína, num ambiente político 
marcado pelo declínio do Governo José Sarney. O PT 
trabalhou em articulação com outras forças progressis-
tas e com os movimentos sociais. Terminou tendo uma 
influência sobre a redação da Constituição maior do 

que poderia sugerir o tamanho de sua bancada. Tam-
bém sofreu reveses. As mais importantes derrotas do 
campo democrático e popular deram-se no capítulo que 
trata da definição das funções das Forças Armadas e 
no capítulo que trata da reforma agrária.

O PT e seus aliados defenderam que o papel das 
Forças Armadas ficasse limitado à defesa nacional e à 
guarda das fronteiras. O texto aprovado atribui também 
às Forças Armadas responsabilidades na manutenção 
da ordem interna. Para o PT, o capítulo da reforma 
agrária representou um retrocesso em relação ao Es-
tatuto da Terra da época da ditadura.

Por causa dessas objeções, a bancada do PT 
votou contra o texto final da Constituição. Mas todos 
os Constituintes do partido juraram e assinaram a 
nova Constituição, por considerar que sua origem era 
legítima e que os métodos empregados para sua reda-
ção foram democráticos. A imprensa golpista costuma 
divulgar que a bancada do PT não assinou a Consti-
tuição. Isso é mentira. A própria imprensa sabe disso.

VII – O PT vira vidraça.
Pouco depois da promulgação da nova Constitui-

ção, travou-se a primeira eleição municipal geral com 
o País formalmente redemocratizado. Isso aconteceu 
em 15 de novembro de 1988. O PT obteve o resultado 
de sua oposição nítida ao Governo da Nova Repúbli-
ca, concebida por Tancredo Neves e levada à prática 
por José Sarney. O PT venceu em Capitais, como 
São Paulo, com Luiza Erundina; em Porto Alegre, com 
Olívio Dutra; em Vitória, com Vítor Buaiz. Conquistou 
também importantes cidades do interior, como Santos 
e Campinas, e avançou em regiões industriais, como 
o ABC Paulista e o mineiro Vale do Aço. Desde então 
o PT tem ampliado sua presença nos Municípios, dos 
maiores aos menores, passando pelos médios. Nunca 
recorreu à prática dos partidos tradicionais de ampliar 
suas bases através de cooptação de prefeitos e vere-
adores. Mas gerou práticas administrativas democrá-
ticas e revolucionárias.

Nas cidades em que foi governo, o PT sempre 
fez tentativas, com maior ou menos grau de sucesso, 
de democratizar a administração, de praticar a res-
ponsabilidade fiscal e de adotar a transparência como 
prática de governo. Além disso, o partido criou práti-
cas importantes, como a do orçamento municipal com 
participação popular.

Depois das primeiras grandes vitórias municipais 
do partido, a imprensa monopólica começou a veicular a 
esperança de que agora, quando o PT estava deixando 
de ser estilingue, para se transformar em vidraça, ele 
interromperia sua carreira ascendente e entraria em 
decadência. Este vaticínio malévolo, apesar de uma 
imprensa que nunca poupou esforços para demoni-
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zar o partido e seus membros, não se confirmou. Pelo 
contrário, as administrações petistas em geral foram 
bem-sucedidas. Esses sucessos também contribuíram 
para abrir o caminho rumo ao Governo Central.

VIII – Uma campanha presidencial inesquecível.
No período imediatamente posterior à Constituin-

te, a agenda democrática continuava carregada. Estava 
prevista para 1989 a primeira eleição direta para Pre-
sidente depois do fim da ditadura. Foram registrados 
22 candidatos, fora Sílvio Santos, do SBT, que, numa 
manobra esquisita, tentou, mas não conseguiu, regis-
trar sua candidatura a Presidente. Alguns viram nesta 
abundância de candidatos a Presidente da República 
a expressão de um anseio de participação democrá-
tica longamente reprimida.

A Rede Globo temia uma polarização entre Brizo-
la e Lula que terminasse colocando os dois na disputa 
do segundo turno. Tratou então de testar um candidato 
com potencial para quebrar esta polarização indesejada. 
Avaliou Afif Domingos e seu discurso liberal conserva-
dor, testou Mário Covas e seu choque de capitalismo, 
com sotaque progressista. Mas terminou optando pela 
candidatura de Fernando Collor, fantasiado de Caça-
dor de Marajás.

A eleição de 1989 foi atípica. Os únicos cargos 
em disputa eram os de Presidente e de Vice-Presiden-
te. Era uma eleição solteira, como se dizia na época. 
Não estava em disputa nenhuma cadeira, em nenhum 
parlamento. Isso contribuía para afrouxar e debilitar as 
estruturas tradicionais dentro das quais se travam as 
disputas eleitorais.

A elite se dividiu entre vários candidatos. Nesta 
área, no primeiro turno, prevaleceu Fernando Collor, 
talvez o mais frágil do campo conservador. Mas foi 
ele quem chegou em primeiro lugar, não apenas sem 
contar com uma base parlamentar significativa, mas 
provavelmente sem a intenção de construí-la.

Como representante do campo democrático e 
popular, com o apoio massivo dos trabalhadores or-
ganizados do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva chegou 
em segundo lugar, superando Leonel Brizola por uma 
margem de 400 mil votos.

O segundo turno opôs as forças democráticas e 
populares às forças do obscurantismo e da mistificação 
coordenadas pela Rede Globo. Não faltaram golpes 
baixos nem de Fernando Collor nem de seus aliados. 
A Rede Globo fez uma edição do último debate entre 
os candidatos para favorecer Fernando Collor. A po-
lícia de São Paulo, no dia do segundo turno, prendeu 
um grupo de estrangeiros que havia sequestrado o 
empresário Abílio Diniz. Pouco depois apresentou os 
membros deste grupo à imprensa vestidos com cami-
setas da campanha do PT. O objetivo desta manobra 

vil era associar o partido aos sequestradores. Na Bahia 
do coronel ACM houve blecaute de ônibus para dificul-
tar o acesso dos eleitores dos bairros mais populares 
aos locais de votação. Apesar de golpes desse tipo, 
Fernando Collor ganhou por apenas 5% dos votos. A 
população se dividiu. O PT e seus aliados consegui-
ram demarcar na sociedade um campo democrático 
e popular que se tem revelado durável.

IX – Impeachment.
O neoliberalismo desarvorado de Fernando Collor 

assustou os brasileiros desde o primeiro momento, 
quando ele decretou o sequestro da poupança e mes-
mo de todas as contas bancárias. Isso, associado à 
fragilidade de sua base parlamentar, e a sua briga com 
uma imprensa que havia apoiado sua candidatura pa-
vimentou o caminho de sua destituição. Uma série de 
denúncias de corrupção e as mobilizações dos caras-
-pintadas, puxadas pela UNE, criaram um clima cujo 
desdobramento natural seria o impeachment.

Em 1990, o PT realizou seu primeiro Congres-
so, em São Bernardo do Campo. Neste Congresso, o 
partido deliberou no sentido de adotar a palavra de 
ordem “Fora Collor”, assim que a conjuntura indicasse 
que ela era factível. Decidiu também que faria um ple-
biscito interno para que os filiados se pronunciassem 
sobre qual sistema de governo o Brasil deveria adotar, 
presidencialismo ou parlamentarismo, com vistas ao 
posicionamento do partido na consulta à sociedade 
sobre o assunto que se realizaria em 1993, conforme 
estabelecido nos Atos das Disposições Transitórias da 
Constituição. Nas eleições de 1990, o PT novamen-
te dobrou sua bancada, chegando a 32 Deputados 
Federais e, pela primeira vez, um Senador: Eduardo 
Suplicy (PT-SP).

A campanha municipal do PT, em 1992, foi to-
cada juntamente com as mobilizações populares pela 
destituição de Fernando Collor. O então Presidente foi 
afastado de suas funções, sem comoção significati-
va, com a bolsa de valores em alta, nas vésperas das 
eleições, que transcorreram em plena normalidade.

Itamar Franco, Vice de Fernando Collor, suce-
deu ao Presidente destituído. Tentou, sem sucesso, 
atrair o PT para seu Governo, bancou o Plano Real, 
uma tradução para o idioma brasileiro do Consenso 
de Washington, feita por um grupo de economistas li-
gados a FHC. O Plano teve sucesso em controlar os 
preços. Em função disso, Itamar Franco deu seu apoio 
à candidatura de FHC para Presidente da República.

Itamar Franco, Vice de Fernando Collor, sucedeu 
ao Presidente deposto. Ele tentou, sem sucesso, atrair 
o PT para seu Governo. Luiza Erudina até aceitou ser 
Ministra de Itamar Franco, mas teve que se licenciar 
do partido. Sua cooperação com Itamar Franco, no en-
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tanto, durou pouco. Logo ela foi demitida por telefone. 
Itamar Franco bancou o Plano Real, tradução para a 
língua brasileira do chamado Consenso de Washing-
ton, feita por um grupo de economistas ligados a FHC. 
Esse Plano logrou um controle de preços. Itamar Fran-
co então deu seu apoio à candidatura de FHC para as 
eleições marcadas para 1994.

Mas, antes disso, o calendário previa, para 1993, 
a realização de um plebiscito nacional sobre o sistema 
de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e 
uma revisão constitucional. No plebiscito interno do 
PT, pouco antes do plebiscito nacional realizado em 
21 de abril de 1993, venceu o presidencialismo com 
mais de 70% dos votos dos filiados. Assim, o PT se 
incorporou ao Comitê de Campanha Suprapartidário 
do presidencialismo, que dirigiu a campanha nacional 
para confirmar aquele sistema de governo que obte-
ve uma vitória igualmente consagradora. Mais de 70% 
dos eleitores brasileiros votaram pelo presidencialismo.

A revisão constitucional levada a cabo pelo Con-
gresso Nacional também no ano de 1993 teve alcan-
ce modesto. Ela aconteceu logo depois da derrota, do 
fracasso do Governo neoliberal de Fernando Collor e 
antes que os tucanos tivessem tido o tempo necessá-
rio para rearticular este projeto das elites. A revisão 
ficou, portanto, muito aquém dos desejos neoliberais 
de desmontar a estrutura constitucional, voltada para 
a promoção do bem-estar social, consagrada pela 
Constituição de 1988.

X – Triunfo neoliberal.
O ano de 1994 começou com Luiz Inácio Lula da 

Silva disparado nas pesquisas de intenção de votos para 
Presidente da República. Mas o Plano Real conteve 
a inflação e permitiu que as elites construíssem uma 
sólida e ampla aliança em torno do nome de FHC para 
Presidente. Isso mudou o quadro e garantiu a vitória 
da direita já no primeiro turno. Assim, dessa vez por 
mãos de profissionais, o neoliberalismo desembarcou 
no Brasil, ainda que com algum atraso.

Num período de 8 anos (dois mandatos de FHC, 
adquiridos em 1994 e em 1998), coube ao PT liderar 
uma tenaz oposição ao projeto neoliberal dos tucanos. 
Esta oposição se deu nas ruas, no Parlamento, nos 
Tribunais e nos raros espaços abertos pelos meios 
de comunicações, quase todos aliados do projeto ne-
oliberal. O primeiro confronto foi a greve dos petrolei-
ros, logo no início do Governo FHC. Aparentemente, 
o Governo, inspirado em Margaret Thatcher, queria 
quebrar a espinha dorsal de um setor estratégico do 
movimento sindical. Com forte repressão, conseguiu 
derrotar a greve, mas não acabou com o movimento 
sindical. Ficou claro também, para os mais crédulos, 
que FHC não era nem social nem democrata.

Outras batalhas se sucederam. O escândalo do 
SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia), denuncia-
do pelo Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), logo no 
início do mandato de FHC, teve como desdobramento 
a queda do Brigadeiro Mauro Gandra, então Ministro 
da Aeronáutica.

Mais adiante, o PT e as oposições denunciaram 
com vigor os massacres de lavradores em Corumbiara 
(Rondônia) e em Eldorado dos Carajás (Pará), e par-
ticiparam da mobilização para receber a Marcha dos 
Sem Terra sobre Brasília, que chegou à Capital no dia 
17 de abril de 1997, exatamente 1 ano do massacre 
de Eldorado dos Carajás.

Em 1999, dia 26 de agosto, foram os partidos de 
oposição, juntos com dos sindicatos, que organizaram 
a Marcha dos Cem Mil em Brasília, para protestar con-
tra as políticas neoliberais e seus resultados naturais: 
desemprego, arrocho salarial e miséria.

No Parlamento, o PT e seus aliados resistiram 
bravamente ao neoliberalismo. O Governo FHC con-
seguiu aprovar suas reformas e privatizações, quase 
sempre lesivas aos interesses nacionais, mas sempre 
teve que pagar um alto preço em termos de desgaste. 
No caso do setor elétrico, a fatura foi apresentada ain-
da durante o Governo FHC, porque esta privatização 
desastrada produziu um gigantesco apagão, acompa-
nhado de um racionamento do consumo que incidiu 
negativamente no ritmo de toda a economia.

É certo que o desgaste do Governo e a alta taxa 
de rejeição de FHC, verificada desde a crise da des-
valorização do real, em janeiro de 1999, tenham sido 
fatores que contribuíram para que os tucanos desis-
tissem de um projeto predatório, constante da carta 
de intenções enviada pelo Governo ao FMI em 1998. 
Este projeto previa a privatização do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica e do BNDES.

No que diz respeito à fiscalização, o PT e seus 
aliados sempre agiram com determinação, propondo 
CPIs e acionando o Ministério Público. As propostas 
de CPIs eram geralmente bloqueadas pela maioria 
governista, que, com isso, amputava o Parlamento de 
uma de suas atribuições. Apesar de tudo, foi possível 
criar, instalar e concluir a importante CPI do Crime 
Organizado, que golpeou organizações criminosas em 
vários Estados, particularmente no Acre, no Espírito 
Santo, no Piauí, no Maranhão.

O Ministério Público, durante o período FHC, foi 
comandado por uma única figura, Geraldo Brindeiro, 
também denominado “Engavetador-Geral da Repú-
blica”, sem papo de lista tríplice. Sua função era blo-
quear todas as investigações que pudessem envolver 
membros do Governo tucano. Ele agiu com denodo 
para engavetar centenas de denúncias, mas não teve 
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como evitar algumas baixas, como a já citada queda 
do Ministro da Aeronáutica no episódio SIVAM, ou o 
caso da discreta condenação, em primeira instância, 
de Chico Lopes, Presidente do Banco Central, sob 
FHC, a 10 anos de prisão, acusado de vazamento de 
informação privilegiada no episódio da megadesvalo-
rização vazada do real, em janeiro de 1999. Este epi-
sódio envolveu o italiano Salvatore Cacciola, misto de 
banqueiro e estelionatário, que alegou ter pago por in-
formações privilegiadas, que Chico Lopes vendeu, mas 
não entregou. Cacciola levou um cala-boca bilionário, 
conseguiu um habeas corpus providencial e fugiu para 
sua Itália natal. Durante o Governo do Presidente Lula, 
ele foi preso no Mônaco e recambiado para o Brasil, 
onde ainda cumpre pena.

Mas ocorreram casos emblemáticos, como a com-
pra de votos para aprovação da PEC nº da Reeleição 
de FHC, que transcorreu impune. Neste episódio os 
Deputados Ronnie Von Santiago e João Maia, do PFL 
do Acre, confessaram ter recebido R$200.000,00 cada 
um para votar a favor da matéria. É sabido que outros 
Deputados também receberam dinheiro, mas não con-
fessaram. Ronnie Von Santiago e João Maia não so-
freram punição. Eles mesmos, talvez por consciência 
de culpa, se puniram, renunciando a seus mandatos.

No que diz respeito ao processo legislativo, du-
rante o Governo FHC, o Parlamento esteve excluído. 
O Presidente governava por medidas provisórias que 
podiam ser e eram reeditadas indefinidamente, sem-
pre com algum acréscimo com matérias de qualquer 
natureza, a cada 30 dias. Alguns números ilustram 
esta orgia legiferante: FHC assinou, ao longo de seus 
dois mandatos, 5.400 medidas provisórias, enquanto 
o Presidente Lula assinou apenas 417.

XI – Declínio neoliberal.
A década neoliberal aproximava-se do fim. Um 

balanço indicaria como grande mérito do Governo o 
controle da inflação. Mas apenas o controle da infla-
ção não basta. Governar um país requer mais do que 
isso. E nos demais quesitos os tucanos falharam com-
pletamente. 

No primeiro mandato, ciente de que inflação bai-
xa dá voto, FHC procurava controlar o aumento dos 
preços através de uma âncora cambial, que consistia e 
manter administrativamente o real numa relação mais 
ou menos estável com o dólar. Esta política foi cha-
mada de populismo cambial por Bresser Pereira, que 
foi Ministro de FHC. Ela produzia uma sensação de 
conforto pela inflação baixa, mas era tremendamente 
prejudicial para a economia, sobretudo para o setor de 
exportação, que perdia sua competitividade, afundan-
do assim o País em crescentes déficits comerciais e 
deixando-o cada vez mais vulnerável. Não só Bresser 

Pereira alertou para este perigo, o PT também o fez. 
Mas FHC ignorou os alertas. Sua preocupação era 
com a reeleição.

Os sinais da crise se avolumaram pouco antes 
das eleições de 1998. Aí FHC recorreu a seu amigo 
Bill Clinton, que, via FMI, aplicou uma injeção de U$ 
40 bilhões numa economia combalida, justamente 
para garantir a vitória de FHC. Em outubro de 1998 
este objetivo foi alcançado.

FHC tomou posse para o segundo mandato, em 
1º de janeiro 1999, com a economia já sob os efeitos 
das tempestades que ele semeara. Com reservas cam-
biais quase nulas e um fundamentalista de mercado, 
Gustavo Franco, na Presidência do Banco Central, o 
Brasil caminhava para o calote. Para dar a entender 
que estava governando, ele demitiu Gustavo Franco 
e nomeou Chico Lopes para o Banco Central. Capri-
chando no tucanês, Chico Lopes ainda inventou uma 
banda transversal endógena de flutuação do real. O 
mercado não deu bola para esta figura de retórica va-
zia e impôs uma imediata megadesvalorização do real.

Daí para frente, o segundo mandato de FHC foi 
gasto em corridas ao FMI com o pires na mão para 
salvar o País da insolvência completa, no gerencia-
mento de um apagão elétrico que significou 8 meses 
de racionamento de energia e na vã tentativa de fazer 
navegar a réplica da Nau Capitânia de Pedro Álvares 
Cabral, construída para as celebrações dos 500 anos 
da chegada dos portugueses ao Brasil, mas que se 
negava a navegar e vivia ameaçando naufragar, como 
se estivesse prefigurando o Governo FHC.

XII – O PT chega ao Planalto.
Neste período, quem resumiu bem a situação de 

Fernando Henrique Cardoso foi seu amigo o sociólogo 
francês Alain Touraine, quando disse: “FHC atualmente 
não está nem ao centro, nem à direita, nem à esquer-
da. Está em declínio”.

Foi neste cenário sombrio que Luiz Inácio da Sil-
va venceu as eleições de 2002, não sem antes ter que 
enfrentar o terrorismo orquestrado pela campanha de 
José Serra, que tentou assombrar os brasileiros colo-
cando Regina Duarte na TV dizendo que tinha medo 
de Lula; ou ter que encarar o terrorismo da imprensa 
repercutindo a declaração do megaespeculador inter-
nacional George Soros, ex-patrão de Armínio Fraga, 
então Presidente do Banco Central: “É Serra ou o caos”.

Naquela altura, com um acúmulo de conheci-
mento propiciado por 22 anos de interação com o 
povo brasileiro, o PT, que já havia divulgado sua Carta 
aos Brasileiros, deixando claro que em seu Governo 
o Brasil entraria numa fase de reformas com vistas à 
retomada do crescimento econômico, com distribuição 
de renda, inclusão social e sem quebra de contratos, 
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caminhou serenamente para a vitória e para o desafio 
de ser Governo.

No dia 1º de janeiro de 2003, diante de uma mul-
tidão em apoteose, procedente de todos os quadrantes 
do Brasil, o Presidente Luiz Inácio da Silva tomou pos-
se no cargo de Presidente da República. Com aquela 
posse, o PT e o Presidente Lula estavam concluindo a 
primeira parte da missão que haviam se atribuído: che-
gar ao Governo de República para realizar uma política 
de retomada do crescimento econômico, com redistri-
buição de renda e afirmação da soberania nacional.

Dez anos do Governo democrático e popular
I – Primeiros passos.
Quando chegaram ao Governo em 1º de janeiro 

de 2003, o PT e o Presidente Lula tinham atrás si um 
percurso de 22 anos interagindo com o Brasil e seu 
povo, lutando em todas as frentes dos movimentos 
sociais, participando de todas as lutas políticas pela 
democracia, disputando eleições em todos os níveis 
– inclusive três disputas presidenciais –, governando 
Municípios e Estados, ensinando e aprendendo to-
dos os dias uma nova lição, inclusive a lição sobre a 
necessidade de fazer alianças. Não foi por acaso que 
quem subiu à rampa do Planalto para tomar posse 
como Vice-Presidente de Luiz Inácio Lula da Silva foi 
José Alencar, respeitado empresário mineiro do ramo 
têxtil, que desempenhou papel importante em todo o 
processo.

O Presidente Lula tomou posse em apoteose. Mi-
lhares e milhares de brasileiros, de todas as latitudes 
do território, ocuparam os espaços da Esplanada dos 
Ministérios e da Praça dos Três Poderes, em Brasília, 
para saudar um filho de retirantes nordestinos que, pela 
vontade do povo, naquele momento ascendia à Presi-
dência da República. O Brasil, tão festeiro, nunca tinha 
visto festa semelhante. Aquela posse estava destinada 
a marcar a história. A grande maioria dos presentes 
estava consciente da dimensão histórica do evento e 
torcia com fervor para que ele fosse um marco do bem, 
uma virada em favor do crescimento econômico com 
inclusão social, como os desdobramentos posteriores 
confirmariam largamente.

Depois daquela festa memorável, coube ao Pre-
sidente Lula a árdua tarefa de conduzir um país cuja 
economia tangenciava a catástrofe. Sua primeira mis-
são era evitar que a economia brasileira entrasse em 
colapso nos próximos dias, mas tendo claro que esta 
operação delicada tinha que ser executada dentro dos 
limites da Carta aos Brasileiros, divulgada durante cam-
panha e que o comprometia com reformas na política 
econômica, mas sem quebra de contratos firmados 
pelo País. Estava claro, portanto, que só depois de evi-

tar a catástrofe que se avizinhava caberia tratar de pôr 
em prática o programa que tinha sido eleito pelo povo.

Para fazer uma ideia da gravidade da situação 
econômica do Brasil, quando o Presidente Lula assu-
miu o Governo, basta lembrar alguns números: o Risco 
País girava em torno de 2.400 pontos; a inflação de 
2002 registrara 12,5%, mas na projeção anualizada 
ela já alcançava 24%; a taxa SELIC de juros básicos 
era de 25%; o dólar aproximava-se de R$4,00; as re-
servas cambiais praticamente não existiam; a relação 
dívida/PIB praticamente dobrara sob FHC, passando 
de 30% para 57%, apesar da venda das estatais; o 
salário mínimo equivalia a U$70,00, e a taxa de de-
semprego era de 12,6%.

A margem de manobra era estreita. No começo 
do Governo, o COPOM aumentou a taxa de juros, que 
chegou a 27,5%, lutando para segurar uma inflação que 
ameaçava fugir do controle. O Ministério da Fazenda 
aumentou a meta do superávit primário para além do 
limite requerido pelo FMI, e o Governo praticamen-
te não concedeu aumento para o salário mínimo no 
primeiro ano. Essas medidas prudenciais vinham de 
quem ainda tentava se familiarizar com a máquina do 
Estado e que trabalhava para ganhar a confiança do 
mercado e do setor empresarial. Estes objetivos logo 
seriam alcançados. Em verdade, o setor empresarial 
que mais demorou a admitir o resultado das urnas 
e que por muito tempo desenhou cenário temerário, 
chegando a apostar na desestabilização, foi o grupo 
composto por setores conservadores da imprensa.

II – A política internacional.
A posse do Presidente Lula coincidiu com o mo-

mento em que os Estados Unidos, governados por 
George Bush Jr., praticavam seu unilateralismo mais 
radical em matéria de relações internacionais e pre-
paravam a segunda Guerra do Iraque, lançando-se 
contra o ex-aliado Saddam Hussein. A diplomacia 
brasileira, orientada pelo Presidente Lula, condenou 
a agressão, mas não ficou remoendo a tradicional re-
tórica antiamericana.

A política do Governo Lula, desde o primeiro mo-
mento, foi de buscar a ampliação de mercados para os 
produtos brasileiros, sem nenhum tipo de restrição a 
parceiros tradicionais, como Estados Unidos, Europa 
e Japão, mas procurando sempre ampliar as relações 
comerciais com a China, com a Índia e com as demais 
nações da Ásia; com a Rússia e com as ex-Repúblicas 
Soviéticas; com o Mundo Árabe; com a África e com 
os países da Oceania.

Atenção especial foi dada aos nossos vizinhos 
da América do Sul e da América Latina em geral. Ao 
longo do período, o Brasil tem procurado fortalecer o 
MERCOSUL e deu seu apoio à fundação da UNASUL 
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(União das Nações Sul-Americanas) e da CELAC (Co-
munidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe-
nhos), instituições multilaterais destinadas a cumprir 
papel relevante na integração econômica, política e 
cultural da região.

Ao executar esta política, o Presidente Lula não 
se importava em se apresentar como caixeiro dos pro-
dutos brasileiros. É possível que algum tucano elitista 
tenha achado esta prática indigna de um presidente 
da República, mas foi esta política que fez com que o 
Brasil saísse de um longo período de déficits na ba-
lança comercial e entrasse numa fase de superávits. 
Isto, combinado com uma revalorização do Estado 
como indutor da economia, permitiu que a atividade 
produtiva começasse a sair do marasmo.

III – Primeiros resultados e ofensiva da direita.
As coisas começaram a dar certo. O Ministério 

da Fazenda vinha conduzindo com sucesso uma po-
lítica de desdolarização das dívidas, uma inacreditá-
vel arapuca deixada por FHC. A política de busca de 
novos mercados começava a dar resultados. Com su-
perávit comercial cada vez maior, o Brasil começava 
a construir uma reserva cambial compatível com suas 
dimensões. No fim do segundo mandato do Presiden-
te Lula, estas reservas chegariam a US$ 300 bilhões. 
Em dezembro de 2005, em cadeia nacional de rádio 
e televisão, o Ministro Antonio Palocci, da Fazenda, 
anunciou que o Brasil havia quitado antecipadamen-
te todas as suas dívidas com o FMI e que o País não 
mais renovaria acordos sobre a condução da política 
com aquela agência multilateral. Este talvez tenha sido 
o primeiro grande triunfo inquestionável do Governo 
do Presidente Lula.

Foi neste mesmo ano que começou a furiosa 
ofensiva da direita, que prossegue até hoje, no sentido 
de desestabilizar o projeto de governo do Presidente 
Lula e a memória histórica do melhor Presidente que 
o Brasil já teve. Essa ofensiva tomou como ponto de 
apoio uma denúncia feita pelo ex-Deputado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ), que, citando um fato de prática 
de caixa dois em campanha eleitoral, criou a tese de 
que o PT comprava votos na Câmara do Deputados 
para aprovar matérias do interesse do Governo. Esta 
tese é tão fantasiosa que o próprio Roberto Jefferson 
não a sustentou nos autos do processo que julgou a 
questão no Supremo Tribunal Federal.

O STF, entretanto, aceitou a tese fantasiosa quan-
do ela foi apresentada pelo Ministério Público. Ao fazer 
isso, acabou por conduzir um julgamento claramente 
político. Mas tem dado a entender que não aceitará 
um desdobramento lógico da tese fantasiosa: a anula-
ção das leis que teriam sido aprovadas com a suposta 
compra de votos.

Desde então, setores conservadores da impren-
sa mantêm uma ofensiva sistemática, capaz de pro-
vocar inveja em Carlos Lacerda, para desestabilizar o 
Governo e o projeto democrático e popular. Somente 
uma liderança com a envergadura do Presidente Lula, 
contando com as bases de apoio com que ele conta 
na sociedade, podia suportar o que ele e seu Governo 
suportaram em matéria de calúnia, infâmia e difamação.

A certa altura, a direita chegou a acreditar nas 
patranhas que seus escribas propagavam. Jorge Bor-
nhausen, ex-Presidente do PFL, falando do PT, se 
disse “encantado, porque estaremos livres desta raça 
pelos próximos 30 anos”. Luiz Carlos Bresser Pereira, 
economista e ex-Ministro de FHC, que posteriormen-
te saiu do PSDB e tem revisto suas posições sobre o 
Governo do Presidente Lula, também emitiu juízos e 
prognósticos que estiveram muito longe de se verifi-
carem. Na ocasião ele sustentou: “Hoje, o quadro é o 
mesmo, mas, como a crise política se aprofundou com 
o escândalo do ‘mensalão’, a paralisação é definitiva e 
se tornou claro que o Governo Lula terminou”. Thomas 
Skidmore, brasilianista americano, espécie de relações 
públicas do Golpe de 1964, atuando com a clarividência 
de uma velha cassandra acostumada a apoiar golpes 
de Estado, vaticinou: “A crise elimina uma alternativa 
ao ‘status quo’. O Brasil é um país muito orientado pe-
las elites. O que isso vai fazer é dar força ao processo 
de colocar a política e o poder nas mãos de pessoas 
muito experientes, como Fernando Henrique Cardoso. 
Ele é o exemplo perfeito. Alguém bem nascido, com 
muita experiência, que fala vários idiomas. São pes-
soas assim que sabem conduzir o País. A sociedade 
não mais vai votar em um populista como Lula”. Como 
se vê, Thomas Skidmore não apenas pregava o golpe, 
ele já tinha escolhido um bem nascido sociólogo para 
suceder ao metalúrgico.

Felizmente, aqui a história não tem sido escrita 
pelas cassandras. E hoje, 8 anos e duas eleições pre-
sidenciais depois, o PT continua governando o Brasil. 
Thomas Skidmore descansa num retiro para idosos 
nos Estados Unidos, e Fernando Henrique Cardoso 
continua oferecendo seus préstimos a uma audiência 
cada vez mais restrita, já que nem o PSDB tem-se 
mostrado disposto a defender seu desastroso Gover-
no. Pelo contrário, escondeu suas propostas em todas 
as eleições presidenciais que disputou. As coisas se 
passam como se FHC vivesse por aparelhos, ligados 
por pulmões artificiais a meia dúzia de colunistas que 
ninguém toma em consideração, emplacando na im-
prensa, vez ou outra, artigos longos e enfadonhos.

IV – A segunda vitória.
Mais tarde, talvez porque tenham percebido que 

não dispunham de força suficiente para romper com a 
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democracia e depor o Presidente Lula, a direita con-
servadora, com sua oposição baseada no ódio de 
classe e na tática do “quanto pior, melhor”, adotou a 
tática de esperar as eleições de 2006, sem dispensar 
ataques sórdidos até o último dia campanha, certa 
de que, com o Presidente “sangrando” diariamente, a 
eleição seria um passeio.

Como se sabe, a eleição não foi um passeio para 
a direita. E, após meses de acusações jamais compro-
vadas, exploradas à exaustão por grande parte dos 
veículos de comunicação, o Presidente Lula venceu 
Geraldo Alckmin, no segundo turno, repetindo o placar 
de 20 milhões de votos de frente com que derrotara 
José Serra em 2002.

Restou comprovada, naquele resultado, a sobera-
nia da vontade popular e a capacidade dos brasileiros 
de decidir o que é melhor para o seu futuro, em de-
trimento da tentativa de se impor o resultado de uma 
eleição presidencial.

O PT obteve a maior votação para Deputado Fe-
deral, embora, por um capricho do sistema eleitoral, 
não tenha feito a maior bancada, ficando em segundo 
lugar. Com tamanho resultado, até a direita mais aluci-
nada teve que engolir esta vitória inquestionável. Mais 
uma vez as cassandras de plantão queimaram a língua.

O Presidente Lula e seu Vice-Presidente José 
Alencar tomaram posse, para o segundo mandato, 
no 1º de janeiro de 2007, com o povo novamente ocu-
pando a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos 
Ministérios para reafirmar seu apoio e sua confiança 
no projeto democrático e popular.

V – O Presidente Lula diante do mundo. 
Logo no começo do segundo mandato, o Presi-

dente dos Estados Unidos, Jorge Bush Jr., visitou o 
Brasil. Foi recebido na Granja do Torto pelo Presidente 
Lula. Trataram, sobretudo, de questões relacionadas 
com a produção e a comercialização do etanol. Mui-
tos acordos de cooperação foram assinados. Mas o 
aspecto mais importante desta visita foi a demonstra-
ção de que Brasil e Estados Unidos mantinham boas 
relações, em um campo de respeito mútuo, indepen-
dentemente de naturais divergências. Isto é tanto mais 
importante quando se toma em consideração que por 
tantas vezes se tentou desqualificar o Presidente Lula, 
apresentando-o como incapaz de bem representar o 
Brasil no âmbito internacional.

Foi também no ano de 2007 que o PNUD (Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 
passou a colocar o Brasil na lista das nações com alto 
índice de desenvolvimento humano.

Em abril de 2008, a agência de risco Standard & 
Poor’s atribuiu à economia brasileira o chamado grau 
de investimento. Logo ela foi seguida pelas agências 

Fitch e Moody’s. O Presidente Lula sempre foi cético 
com relação às agências de risco. Costumava dizer 
que era preciso criar uma agência para medir o risco 
destas agências de risco. A crise de 2008 confirmou 
suas suspeitas. Mas o grau de investimento não deixa 
de ser um cartão de visitas.

Ainda em 2008, a PETROBRAS extraiu amostras 
de petróleo de boa qualidade da chamada camada 
do pré-sal. A exploração desta riqueza tem potencial 
para ampliar substancialmente a economia brasileira, 
sobretudo quando se considera que esta exploração 
se dará sob um marco legal que preserva o interes-
se nacional. Não é por acaso que a Presidenta Dilma 
Rousseff disse, certa vez, que esta riqueza pode ser 
nosso passaporte para o futuro.

VI – A grande crise econômica mundial.
O ano de 2008, no entanto, ficará na história como 

o ano da tormenta desencadeada pela concordata do 
banco de investimento Lehman Brothers, no dia 15 de 
setembro. Esta concordata ampliou uma crise finan-
ceira que já estava em andamento. O episódio colo-
cou em xeque a ideia do “deus mercado”, tão valiosa 
para os neoliberais. Produziu-se algo como a queda 
do Muro de Berlim, do neoliberalismo em Wall Street. 
Ficou claro para todos que tinha chegado a hora de 
chamar o Estado de volta.

Foi isso que aconteceu. Antes mesmo da eleição 
de seu sucessor, o Presidente Bush já liberava recursos 
públicos para salvar corporações privadas. Aqui, o Pre-
sidente Lula disse, para tranquilizar os brasileiros, que 
o tsunami chegaria ao Brasil em forma de “marolinha”. 
E começou a agir, tomando medidas que apontavam 
no sentido oposto das medidas que FHC adotava em 
situações parecidas. Nas crises que enfrentou, as me-
didas de FHC seguiam um mesmo receituário neolibe-
ral: aumento das taxas de juros, aumento de impostos, 
arrocho salarial e cortes no Orçamento.

O Governo do Presidente Lula fez o contrário: re-
duziu os juros, reduziu impostos, aplicou uma política 
de recuperação do salário mínimo, decidiu fazer mais 
investimentos em programas sociais e em infraestrutura. 
Foi com essa política que se confirmou a previsão de 
“marolinha” e o Brasil saiu mais forte do primeiro round 
da grande crise, com os poucos bancos estatais – os 
que sobreviveram à sanha privatizante dos tucanos –, 
atuando firme para irrigar com crédito uma economia 
que, de repente, se via privada desse insumo básico.

VII – O Brasil diante do mundo.
Em novembro de 2008, os americanos elege-

ram Barack Obama Presidente dos Estados Unidos. 
Lula manifestou sua grande alegria pela vitória de 
Obama. No primeiro encontro que teve com o novo 
Presidente americano, no Salão Oval, na Casa Bran-
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ca, o Presidente Lula disse a Obama: “Rezo mais por 
você do que por mim, porque sei que os pepinos que 
você está enfrentando são maiores que os meus”. Os 
anos seguintes marcaram uma nova era nas relações 
Brasil-Estados Unidos.

Em abril de 2009, na cúpula do G-20, em Londres, 
a rede de comunicação inglesa BBC colocou no ar co-
mentário do Presidente Barack Obama cumprimentando 
o Presidente Lula, na presença do Primeiro-Ministro da 
Austrália, Kevin Rudd. Na ocasião, Obama disse: “Este 
é o cara. Eu adoro este cara, o político mais popular 
do mundo”. A direita brasileira, sempre muito subser-
viente aos Estados Unidos, sofreu ataques múltiplos 
de apoplexia galopante quando recebeu esta notícia.

Mas a vida continua, e nem sempre as visões e 
opiniões de duas nações soberanas são coincidentes. 
Embora também tenham percebido o golpe de Estado 
em Honduras, com a destituição de Manuel Zelaya, em 
29 de junho de 2009, os Estados Unidos não tarda-
ram em encontrar um modus vivendi com a ditadura 
de Roberto Micheletti. O Brasil e todas as nações da 
América do Sul agiram de forma diversa. Nunca reco-
nheceram o Governo do ditador Roberto Micheletti. E 
levaram um tempo para reconhecer o Governo esco-
lhido em eleições supostamente limpas. Ao reconhecer 
o Governo de Porfírio Lobo, o Brasil impôs a condição 
de que ficasse assegurada a volta de Manuel Zelaya 
a Honduras, no gozo pleno de seus direitos políticos.

Ainda em 2009, no dia 2 de outubro, em Co-
penhague, o Presidente Lula teve um encontro mais 
esportivo com o Presidente Barack Obama. O cená-
rio foi a Conferência do COI (Comitê Olímpico Inter-
nacional), destinada a decidir qual cidade sediaria os 
Jogos Olímpicos de 2016. Estavam na disputa o Rio 
de Janeiro, Tóquio, Chicago e Madri. Lula e a diplo-
macia brasileira estavam em campo para defender a 
candidatura do Rio. O Presidente Obama e a diploma-
cia americana estavam lá para defender a candidatu-
ra de Chicago, domicílio eleitoral do Chefe de Estado 
americano. O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar 
os Jogos Olímpicos, vencendo Madri na última etapa 
da votação, diante de milhões de telespectadores no 
mundo inteiro.

Em 17 de maio de 2010, uma divergência entre 
Brasil e Estados Unidos ganhou contornos mundiais. 
As diplomacias do Brasil e da Turquia construíram uma 
proposta para superar o impasse entre o Ocidente e o 
Irã sobre o programa nuclear daquele país. Para provar 
ao mundo que não pretende construir a bomba atômica, 
o Irã aceitou assinar um acordo com o Brasil e com a 
Turquia, através do qual ele aceitava entregar urânio 
baixamente enriquecido em território turco e receber 
este urânio enriquecido a 20%, 1 ano depois, no mes-

mo local. Com este gesto, o Irã tentava convencer o 
mundo de seus propósitos pacíficos.

Brasil, Turquia e Irã assinaram então um acor-
do naqueles termos. A reação do Departamento de 
Estado Norte-Americano foi tão veloz quanto furiosa. 
Recusou qualquer possibilidade de diálogo e começou 
a articular mais uma rodada de sanções econômicas 
contra o Irã. Ficou a impressão de que os americanos 
não querem nenhuma negociação com o Irã, já que 
os termos obtidos pela iniciativa turco-brasileira eram 
os termos sugeridos pelo próprio Barack Obama em 
carta ao Presidente Lula. Ficou também a impressão 
de que os americanos foram surpreendidos pela ca-
pacidade de brasileiros e turcos para obter os termos 
que obtiveram junto ao Irã. Como a crise na região é 
permanente, de vez em quando alguém se lembra de 
voltar à proposta feita pelo Brasil e pela Turquia.

Na Conferência de Cúpula sobre Mudanças Cli-
máticas, promovida pela da ONU em Copenhague, 
de 5 a 18 de dezembro de 2009, com o objetivo de 
aprovar um acordo para suceder o chamado Acordo 
de Kyoto, mas com maior abrangência, o Brasil teve 
papel destacado e contribuiu para que a iniciativa não 
fosse um completo fracasso. O discurso do Presidente 
Lula foi interrompido quatro vezes por aplausos calo-
rosos. A diplomacia brasileira trabalhou com afinco 
para construir, juntamente com China, Índia e África 
do Sul, uma proposta capaz de receber inicialmente 
o apoio dos países emergentes e depois se expandir 
para a totalidade das delegações. Estas delegações 
de grandes emergentes estavam neste trabalho quan-
do o Presidente Barack Obama, sem convite prévio, 
adentrou a sala de reuniões e começou a participar 
também dos trabalhos.

Deste encontro saiu uma proposta de resolução 
final que contou com apoio de todos os presentes. 
Considerando o conjunto das delegações presentes à 
Cúpula, a proposta recebeu, em seguida, o apoio de 
111 países e a rejeição de 77 países. A ONU resol-
veu “anotar” a proposta, ou seja, tomá-la como uma 
referência, com vistas à construção de um consenso 
no futuro. Considerando que os Estados Unidos ja-
mais reconheceram o Tratado de Kyoto, o fato de que 
tenham apoiado, junto com os grandes emergentes, 
uma proposta determinada só pode ser considerado 
um avanço.

Na ocasião, Carlos Minc, então Ministro do Meio 
Ambiente, declarou que o Brasil “ficou bem na foto”. Na 
verdade, foi mais que isso. Em Copenhague, o Brasil 
se mostrou como vanguarda da luta contra o aqueci-
mento global, não só por palavras e articulações, mas 
também por atos, porque assumiu metas voluntárias de 
contenção de desmatamento e de emissão de gases 
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que provocam o aquecimento global; porque é dono 
da matriz energética mais limpa do mundo; porque é 
grande produtor de etanol, alternativa comprovada-
mente viável à gasolina, e porque estimula, com vigor, 
a exploração de outros tipos de energia, entre elas as 
energias derivadas do biodiesel e dos ventos.

VIII – Lula conclui seu segundo mandato.
O Brasil entrou em 2010 com a economia em 

crescimento; com reservas cambiais de US$ 300 bi-
lhões; com inflação controlada; sem dívida externa; com 
a dívida pública substancialmente reduzida; portanto, 
com recordes de oferta de empregos, aumento real do 
salário mínimo de 53,5%, durante o período Lula; com 
40 milhões de brasileiros ascendendo à classe média; 
com o País diante das amplas perspectivas abertas por 
dois grandes eventos esportivos que se realizarão aqui 
– a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro de 2016 – e com três das quatro leis 
que vão reger a exploração do petróleo na camada do 
pré-sal já aprovadas.

De posse das credenciais enumeradas, o Presi-
dente Lula, o PT e seus aliados apresentaram o nome 
de Dilma Rousseff, ex-Ministra de Minas e Energia e 
posteriormente da Casa Civil, militante destacada da 
luta contra a ditadura, como candidata à Presidência 
da República. A campanha, como sempre ocorre em 
disputas com a presença de José Serra, foi pontuada 
por baixarias como o execrável episódio da falsa “ficha 
de terrorista” de Dilma, publicada na Folha de S.Paulo, 
prontuário médico da candidata publicado na revista 
Época, além de uma onda de boatos sórdidos de toda 
natureza espalhados pela Internet.

Especificamente, a revista Veja tinha uma espécie 
de convênio com os esquemas de espionagem monta-
dos pelo chefe do crime organizado em Goiás, Carlos 
Cachoeira, que se utilizava de antigos “arapongas” da 
ditadura para espionar e chantagear. Só recentemen-
te este esquema foi apanhado pela Polícia Federal 
e regularmente julgado pela Justiça. Carlos Augusto 
Cachoeira foi condenado a 39 anos de prisão, e seu 
araponga-chefe Idalberto Matias de Araújo (Dadá) pe-
gou 19 anos, em primeira instância. Ambos recorreram 
da sentença e estão em liberdade.

Era com material fornecido por este tipo de gen-
te que a revista Veja fazia suas “reportagens”, que 
depois, lamentavelmente, pautavam outros espaços 
da imprensa. Como ilustração, vale lembrar a matéria 
publicada pela Veja, às vésperas do primeiro turno da 
eleição presidencial de 2010, tendo como alvo a Sra. 
Erenice Guerra, sucessora de Dilma Rousseff na Casa 
Civil. Esta matéria era aguardada com grande expec-
tativa em todas as redações, era considerada a “bala 

de prata” com a qual a revista ia matar a candidatura 
de Dilma Rousseff.

A matéria em questão, redigida com base em in-
formações fornecidas pelos esquemas de espionagem 
de Carlos Cachoeira, continha gravações de conversas 
de funcionários subalternos, cifras inverossímeis de 
um empréstimo que seria contraído junto ao BNDES 
e depoimentos de um suposto empresário, que em 
verdade revelou-se ser um estelionatário. Apesar das 
inconsistências, o assunto teve imensa repercussão. 
Erenice Guerra pediu demissão. Mais tarde, ela foi 
declarada inocente pela Justiça. Mas isso só saiu em 
nota de pé de página, não mereceu o espaço nobre 
das manchetes garrafais. Talvez, não fosse por esse 
episódio, não houvesse acontecido segundo turno na-
quela eleição presidencial.

IX – A terceira vitória.
Apesar de tudo, Dilma Rousseff foi eleita no se-

gundo turno com 11 milhões de votos de vantagem 
sobre o candidato tucano José Serra. E, no dia 1º de 
janeiro de 2011, o Presidente Lula transmitiu o cargo 
à sua sucessora, a Presidente Dilma Rousseff, dian-
te de uma multidão de brasileiros vindos de todas as 
partes, em mais uma gigantesca celebração popular. 
Lula deixou o Palácio do Planalto da mesma forma que 
entrou: nos braços do povo. Após 8 anos de governo, 
levou consigo 87% de aprovação dos brasileiros e a 
admiração do mundo.

A festa popular da despedida do Governo do Pre-
sidente Lula foi a mesma da inauguração do mandato da 
Presidente Dilma Rousseff. Mas ela iniciou seu Gover-
no sob o signo dos desdobramentos da crise de 2008 
sobre a Europa neoliberal, liderada pela Alemanha, e 
nos Estados Unidos. Este recrudescimento foi de tal 
magnitude que a hipótese da extinção do euro e da 
consequente desintegração da Comunidade Europeia 
foi encarada como uma possibilidade real.

Uma crise dessas não podia ficar isenta de des-
dobramentos políticos. Não foi por acaso que ocorreram 
várias mudanças de governo no continente europeu, 
com tropa de orientação política dos governantes, 
duas delas particularmente curiosas, na Grécia e na 
Itália, porque exibiram as digitais da Europa neoliberal 
imiscuindo-se, de forma extralegal, em assuntos que 
são da soberania dos povos concernidos.

Nos Estados Unidos a situação não estava menos 
preocupante. Os desdobramentos da crise e o radica-
lismo dogmático da Oposição conservadora, de uma 
ala do partido republicano chamada de Tea Party (os 
tucanos de lá), levaram o Governo Barack Obama à 
beira de ser obrigado a declarar a insolvência do país. 
Este desastre só foi evitado através de um acordo pre-
cário, construído no Congresso a menos de 24 horas 
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do prazo fatal de 2 de agosto de 2011. Sem o acordo 
referido, para aumentar o teto do endividamento do 
país, os Estados Unidos estariam obrigados a se de-
clarar em moratória, com consequências catastróficas 
para o Brasil e para o mundo, não só porque o Brasil é 
o sexto maior credor dos Estados Unidos, mas porque 
a maior parte das reservas cambiais brasileiras está 
denominada em dólar.

A consequência necessária de semelhante si-
tuação tinha que ser e foi uma retração mundial que 
alcançou até a exuberante economia da China. Aqui 
no Brasil sofremos também os efeitos da retração in-
ternacional e de uma breve retomada da inflação. O 
Governo Dilma soube controlar a inflação e manteve-
-a na média do Governo do Presidente Lula, em torno 
de 6% ao ano, metade da média dos anos FHC: 12%.

O Brasil tampouco teve qualquer problema de 
solvência neste período, como era regra do Governo 
FHC, que em seus últimos 4 anos recorreu três vezes 
ao FMI, sempre de pires na mão. No Governo do PT, a 
reação foi diferente. Sob o comando de Dilma Rousse-
ff, o Brasil recebeu a visita de Christine Lagarde, que 
veio aqui na condição de candidata a Diretora-Geren-
te do FMI para pedir o voto e o apoio do Brasil para 
suas pretensões. Ela recebeu o apoio do Brasil e dos 
demais integrantes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), sob a condição de manter o 
programa de reformas que visa aumentar o peso dos 
países emergentes nas estruturas de governança do 
FMI. Depois de eleita Diretora-Gerente do FMI, Chris-
tine Lagarde voltou ao Brasil, desta vez para solicitar 
um empréstimo do Brasil ao FMI para os programas 
de socorro aos países europeus em crise. Não é por 
acaso que as reservas internacionais do Brasil somam 
hoje mais de US$ 377 bilhões.

X – Integração continental.
Diante da crise internacional, o Brasil e os países 

da América do Sul e da América Latina em geral têm 
procurado manter a unidade no combate aos efeitos da 
crise no continente, lutando pela integração econômica 
e política das nações da área e batalhando pelo fortale-
cimento das instituições regionais, como MERCOSUL, 
UNASUL (União das Nações Sul-Americanas) e CE-
LAC (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos), sempre num ambiente de democracia e 
cooperação. A nota dissonante veio do Paraguai, onde 
o Presidente Fernando Lugo foi destituído por um gol-
pe de Estado levado a efeito pelo Legislativo daquele 
país, com a cumplicidade do Judiciário, em junho de 
2012. Os demais países do MERCOSUL suspenderam 
o Paraguai da instituição até que se restabeleça um 
regime democrático e legítimo em Assunção. Os de-
mais países do continente, em menor ou maior grau, 

optaram por condenar o Golpe de Assunção e isolar 
o Governo ilegítimo de Frederico Franco.

Com o Paraguai suspenso do MERCOSUL, de-
sapareceu o último obstáculo para a entrada da Vene-
zuela como membro pleno da instituição, já que ape-
nas o Parlamento paraguaio ainda não tinha aprovado 
a iniciativa. Está, portanto, formalizado o ingresso da 
Venezuela no MERCOSUL. O processo de adaptação 
do novo sócio às regras da instituição está em marcha. 
Este é um passo decisivo para a integração econômica 
do continente, que deverá ser ampliado mais adiante 
com o ingresso da Bolívia e do Equador, que já mani-
festaram a intenção de apresentar suas candidaturas.

XI – Economia interna.
Nestes 2 anos de tormenta internacional, o cres-

cimento do PIB brasileiro foi discreto, mas o Governo 
Dilma Rousseff aumentou os investimentos em polí-
ticas de inclusão social, em saúde e em educação. O 
Governo Dilma reforçou os investimentos em áreas 
estratégicas, como o Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que tem forte impacto tanto na área social quan-
to econômica, contribuindo, por exemplo, para que o 
Brasil continue mantendo os menores índices de de-
semprego da história, com projeção de 4,5% para o 
próximo ano, apesar do vendaval que sacode o mundo. 
Ao mesmo tempo, o Governo cria situações favoráveis 
à aquisição de moradia própria por milhões de brasi-
leiros com menor poder aquisitivo.

Sob o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, o 
Banco Central pode enfrentar o gravíssimo problema 
das altas taxas de juros tradicionalmente praticadas 
no Brasil. Neste último ano, a taxa básica de juros (SE-
LIC) foi paulatinamente reduzida de 12,5% para 7,5%. 
Descontada a inflação, significa dizer que hoje, no Bra-
sil, o juro real é de 1,8%. Fazer com que no Brasil se 
pratiquem taxas civilizadas de juros é algo que pode 
ser denominado uma conquista histórica. Isto já está 
funcionando como um poderoso estímulo à retomada 
do crescimento econômico e serve também para ali-
viar as contas públicas. É uma conquista consolidada.

Outra iniciativa importante foi a da redução das 
tarifas de energia elétrica, tanto para residências, como 
para empresas. O Governo, aproveitando a aproximação 
da data do fim de várias concessões no setor elétrico, 
e considerando que os investimentos que resultaram 
na construção destas usinas e linhas de transmissão 
estão amortizados há muito tempo, propôs às empre-
sas concessionárias, tanto de geração quanto de trans-
missão, um projeto de redução das tarifas. Com isso, o 
Governo atende a uma reivindicação do setor industrial 
e contribui para aumentar sua competitividade, reduz 
a despesa das famílias mais pobres num item básico, 
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o que contribui para combater a inflação, e beneficia 
também o comércio e a agricultura em geral.

Curiosamente, os tucanos, que sempre gostaram 
de falar de um Custo Brasil, assumiram uma posição 
contrária à iniciativa, que vai, claramente, no sentido 
de reduzir o Custo Brasil, aumentando assim a com-
petitividade da indústria. Com esta posição, os tucanos 
se posicionam mais uma vez onde sempre se coloca-
ram: contra o interesse do povo pobre. Agora estão se 
indispondo também com vastos setores do empresa-
riado, que percebem que a medida é correta e justa.

Tanto é assim que a FIESP bancou campanha no 
rádio e na TV a favor da medida adotada pela Presidenta 
Dilma Rousseff e a grande maioria das concessioná-
rias topou a proposta e já renovou seus contratos de 
concessão. Só geradoras controladas por São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná (todos tucanos), numa atitude 
prejudicial à população, se recusaram a isso. Mas há 
um sinal inequívoco de que o programa será bem-su-
cedido. Beto Richa, Governador do Paraná, que junto 
com Geraldo Alckmin (SP) e Antonio Anastasia (MG) 
boicotou a iniciativa da Presidenta Dilma, agora está 
usando um software que dispara ligações telefônicas 
para os eleitores do Paraná, congratulando-se com a 
queda das tarifas de energia elétrica. Depois de com-
bater a iniciativa, Beto Richa quer se apresentar como 
o pai da criança. 

Há uma questão estratégica que precisa ser re-
solvida neste primeiro semestre de 2013. Trata-se do 
projeto que estabelece regras para a distribuição dos 
royalties oriundos da exploração do pré-sal. A redação 
aprovada pelo Congresso Nacional sofreu alguns vetos 
apostos pela Presidenta Dilma Rousseff. Por força da 
interferência, que considero indevida, de um Ministro 
do Supremo, o Congresso ainda não examinou esses 
vetos. Há a expectativa de que este obstáculo seja re-
movido para que o Governo possa promover o primeiro 
leilão de blocos do pré-sal ainda este ano.

O mais importante neste campo é que o Congres-
so Nacional se mobilize para encontrar uma solução 
breve para a questão, pois os Estados e, principalmente, 
os Municípios brasileiros precisam ter acesso a esses 
recursos, que pertencem a todos os brasileiros.

XII – Conclusões.
As eleições municipais de 2012 foram realiza-

das no cenário acima descrito, acrescido de uma co-
produção entre grande parte da mídia e o STF para a 
realização de um julgamento-espetáculo do chamado 
“processo do mensalão”, cujo objetivo, para muito além 
de fazer justiça, era influenciar nas eleições que se de-
senvolviam naquele período, manter o PT sob ataque 
permanente e desestabilizar o Governo.

Esses objetivos não foram completamente al-
cançados. O PT foi o partido mais votado do Brasil em 
2012: obteve mais de 17 milhões de votos; elegeu 635 
prefeitos, conquistando um invejável crescimento de 
14%. Venceu inclusive em São Paulo, a maior cidade 
do Brasil, impondo nova derrota ao tucano José Serra. 
Já os partidos da Oposição, que em 2004 governavam 
Municípios que abrigavam 40% da população, man-
tiveram uma trajetória de declínio, e agora governam 
Municípios que abrigam 20% da população, uma re-
dução de 50%.

Condenações sem provas, coincidência rigorosa 
das etapas do julgamento-espetáculo com o calendário 
eleitoral, condução de pessoas que nem remotamen-
te tinham direito ao chamado fórum privilegiado para 
serem julgadas na Suprema Corte, quando o normal 
é que elas fossem julgadas na primeira instância, alte-
rações radicais de jurisprudências firmadas pela pró-
pria Suprema Corte e alterações na chamada “teoria 
do domínio dos fatos”, atestadas pelo próprio autor da 
teoria, o jurista alemão Claus Roxin, foram os ingre-
dientes desta página vergonhosa da história do STF. 
É verdade que este episódio deplorável não alcançou 
seu objetivo, destruir o PT, mas é evidente que ele sig-
nificou uma grave ameaça à democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PT chega 
a 10 anos governando o Brasil, junto com seus aliados, 
e tendo cumprido uma trajetória de 33 anos de vida 
dedicados à luta pela democracia, pela organização 
dos setores democráticos e populares da sociedade e 
pela afirmação da independência e soberania nacional. 
Podemos e devemos ter orgulho da trajetória até aqui 
cumprida. Mas devemos também nos manter alertas e 
atuantes na defesa da democracia, na defesa das con-
quistas realizadas e na ampliação destas conquistas.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Marcon.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, no último dia 22 de abril, a Comissão 
Pastoral da Terra lançou o livro Conflitos no Campo 
Brasil 2012, que mostra que os conflitos da luta pela 
terra no Brasil aumentaram, de 2011 a 2012, 24%. 
Foram 36 mortes no ano passado.

A luta pela reforma agrária, pela demarcação 
de terras dos quilombolas, dos índios, a luta contra 
as barragens, enfim, tudo isso mostra que a luta pela 
terra ainda é violenta neste País. E isso é causado por 
muitos fazendeiros, por muitos latifundiários.

É com tristeza que nós falamos sobre essa pu-
blicação.
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Sr. Presidente, gostaria que meu discurso fosse 
veiculado na mídia desta Casa e no programa A Voz 
do Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, nobres colegas, gostaria, hoje, 
de ocupar este espaço para parabenizar a CPT – Co-
missão Pastoral da Terra, por continuar realizando to-
dos os anos, desde 1985, a publicação Conflitos no 
Campo Brasil.

Ontem, 22 de abril, com a presença do Bispo Dom 
Tomás Balduino, foi realizado o lançamento de Confli-
tos no Campo Brasil 2012, no Acampamento Nacional 
Hugo Chaves, do MST, aqui em Brasília, quando a CPT 
apresentou os dados por ela registrados no referido 
ano, que somaram 1.364, sendo que os conflitos de 
terra foram 1.067 e os assassinatos foram 36 no último 
ano, representando um aumento de 24% em relação 
ao ano anterior.

Conflitos por Terra

2008 2009 2010 2011 2012
751 854 853 1035 1067

Grande parte desses conflitos pode ser resol-
vida com a demarcação das terras indígenas, do re-
conhecimento dos quilombos e dos territórios e dos 
assentamentos de reforma agrária. Mas sabemos que 
a bancada que aqui representa o agronegócio, que 
proporciona grande parte desses conflitos, é contra. 
Isso precisa ser registrado, pois a ação do agronegó-
cio gera violência.

Quero aqui repudiar a impunidade que infeliz-
mente ainda predomina em relação aos conflitos no 
meio rural, expressa na absolvição do mandante do 
assassinato do casal de militantes extrativistas de Nova 
Ipixuna, no Pará, Maria do Espírito Santo e José Cláu-
dio Ribeiro, em julgamento realizado no mês de abril.

Portanto, aqui fica, em primeiro lugar, nosso re-
conhecimento a esse trabalho importantíssimo para 
os direitos humanos no campo brasileiro que a CPT 
realiza desde o período de transição democrática no 
País e também um apelo para que a reforma agrária 
seja agilizada, pelo fim da violência no campo.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Valmir Assunção.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o mês de abril foi marcante para os movimen-
tos sociais que lutam pela reforma agrária na Bahia.

Depois de percorrer em marcha 41 quilômetros 
de Camaçari a Salvador, de acampar no Centro Ad-
ministrativo e de ocupar as dependências do INCRA 
por mais de 1 semana, o MST conseguiu sensibilizar 
o Governador Jaques Wagner, que recebeu nossas 
lideranças e atendeu à parte das reivindicações.

Um convênio no valor de 2,2 milhões de reais 
com a Cooperativa Central dos Assentamentos da 
Bahia Ltda. – CCABA, entidade representativa dos 
assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra – MST, na Bahia, vai permitir a execução de 
serviços de limpeza de aguadas nos assentamentos 
localizados no Semiárido, beneficiando 3 mil famílias.

Ainda por conta dessa mobilização de mais de 5 
mil trabalhadores e trabalhadoras rurais ligadas ao MST, 
conseguimos, com a intermediação do Secretário da 
Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, Rui Costa, 
e do Secretário de Relações Institucionais do Governo 
do Estado da Bahia, Paulo Cézar Lisboa, ações para a 
democratização do acesso à água de qualidade para 
o consumo humano em todos os assentamentos do 
MST e de outros movimentos sociais da Bahia. O Mi-
nistério da Integração Nacional e o Governo da Bahia, 
juntos, vão implantar sistemas de abastecimento para 
que os assentados tenham acesso à água.

Em Brasília, ainda como consequência de toda 
essa mobilização, conseguimos que o Ministro do De-
senvolvimento Agrário, Pepe Vargas, se comprometesse 
a apoiar os assentamentos com patrulhas mecanizadas, 
em ações de infraestrutura que permitirão, no futuro, 
o escoamento da produção agrícola desses locais. A 
decisão foi acordada quando o Governo do Estado e 
o próprio Ministro receberam as demandas do MST. O 
INCRA, por sua vez, já está preparando, junto à Uni-
versidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, 
convênio para que monitores acompanhem a qualidade 
da assistência técnica prestada aos assentamentos.

Reitero aqui, como já fiz outras vezes, que as 
demandas dos movimentos agrários são decorrentes 
da falta de apoio que, nos últimos anos, os assenta-
mentos vêm enfrentando. Somente na Bahia, são mais 
de 25 mil famílias que vivem nos acampamentos à 
espera da reforma agrária e outras 40 mil que estão 
em assentamentos.

Nas duas situações, é preciso que os Governos 
Estadual e Federal entendam que se trata de famílias 
de pequenos agricultores que necessitam da terra 
para produzir alimentos. Aquelas que já obtiveram a 
terra necessitam de condições para essa produção, 
mediante acesso ao crédito, assistência técnica, rene-
gociações das dívidas e principalmente infraestrutura 
em escolas, postos de saúde e estradas para escoa-
mento da produção.



12346 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

Por fim, gostaria de enfatizar que o processo de 
reforma agrária não se resume à distribuição de terras 
para os trabalhadores rurais. Trata-se de se criarem 
condições para que famílias inteiras tenham condições 
de vida digna no campo, com meios de produção e 
oportunidades de desenvolvimento.

A reforma agrária, por fim, Sras. e Srs. Deputa-
dos, é a prevalência da justiça social para milhares 
de brasileiros e brasileiras que vivem no meio rural e 
que querem a oportunidade, mediante o uso da terra, 
de contribuir para o desenvolvimento do nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na tarde 
desta segunda, 22 de abril, a Comissão Pastoral da 
Terra lançou a 28ª edição da publicação Conflitos no 
Campo Brasil 2012, no Acampamento Nacional Hugo 
Chávez, em Brasília. O ato reuniu militantes do MST, da 
CPT, da CONTAG, além de representantes da CNBB, 
Cáritas, Greenpeace e Via Campesina.

A publicação revela a tendência de crescimento 
dos conflitos no campo. No ano de 2012, somaram 1.364 
casos, sendo 1.067 de conflitos por terra e 36 assassi-
natos, sendo que 7 destes já havia recebido ameaça 
de morte. Houve aumento de 24% em relação a 2011.

Os conflitos pela água subiram de 68, em 2011, 
para 79 nesse último ano. A CPT registrou também 
conflitos em tempo de seca em 2012. Ocorreram 36 
em 6 Estados do País, o que revela a importância e a 
urgência para que as políticas de convivência com o 
Semiárido sejam priorizadas.

Houve aumento expressivo no número de tenta-
tivas de assassinato, passando de 38, em 2011, para 
77, em 2012.

Rondônia lidera a lista de assassinatos no cam-
po, com um total de oito; seguido pelo Pará, seis; Rio 
de Janeiro, quatro; e Maranhão, Paraíba, Pernambuco 
e Minas Gerais, três, cada. Lembremos ainda que o 
julgamento dos acusados do assassinato do casal de 
extrativistas Maria do Espírito Santo e José Claudio Ri-
beiro acabou por condenar dois executores do crimes, 
Lindonjonson Silva Rocha e Alberto Lopes do Nasci-
mento, mas inocentou o acusado de ser o mandante, 
José Rodrigues Moreira, em decisão revoltante, que 
reforça a impunidade, que impulsiona todos os crimes 
do latifúndio contra os trabalhadores rurais.

A Bahia registrou 122 conflitos por terra, envol-
vendo 9.505 famílias; sete conflitos trabalhistas, envol-
vendo 137 famílias em situação de trabalho escravo em 
fazendas de soja, algodão e atividades como pecuária 
e garimpo; oito conflitos por água, envolvendo 720 famí-
lias e um conflito por seca no Município de Glória. No 
total, foram 138 conflitos, envolvendo 51.262 pessoas.

Destaco também a presença de Rosimeire dos 
Santos, representante do Quilombo Rio dos Maca-

cos, na Bahia. Rosimeire denunciou a tensão que os 
quilombolas vivem diante da ação da Marinha. Casos 
de impedimento de acesso à saúde, de conflito pelo 
não reconhecimento do direito ao território ainda se 
encontram sem solução. Realizamos audiências com 
o Ministério da Defesa, com o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário. A própria Presidenta Dilma já havia 
determinado que o Governo encaminhasse o caso. O 
que não se justifica é que, até agora, nenhum dos ór-
gãos responsáveis tenha agilizado a demarcação do 
território quilombola.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, mais 
de 100 Prefeitos do Semiárido baiano estão aqui em 
Brasília reivindicando ações emergenciais e estruturan-
tes para enfrentar a situação grave causada pela seca.

Apesar das chuvas que vêm atingindo algumas 
regiões do Estado, concentradas principalmente nos 
Municípios mais próximos do litoral, a situação é consi-
derada grave em várias outras localidades que, desde 
o ano passado, vêm passando por sérias dificuldades, 
que vêm se refletindo nas perdas da lavoura e da pe-
cuária e principalmente no desemprego, que tem oca-
sionado um êxodo da população do campo para as 
cidades e até mesmo para outros Estados.

Todos nós sabemos que, mesmo com as chuvas, 
a recuperação das perdas que envolvem milhares de 
famílias de pequenos agricultores não se dá de uma 
hora para outra. É preciso tempo e recursos. É isto que 
esses Prefeitos estão cobrando do Governo Federal: 
linhas de crédito, equipamentos para limpeza e abertu-
ra de aguadas, carros-pipas, entre outras solicitações 
já entregues ao Ministério da Integração.

Para se ter uma ideia, os dados da União dos 
Municípios da Bahia e da Coordenação Estadual de 
Defesa Civil indicam 252, dos 417 Municípios do Es-
tado, em situação crítica. Isso envolve 2,8 milhões de 
pessoas que vivem no Semiárido. Para agravar a situ-
ação, a grande maioria desses Municípios tem como 
renda básica os recursos oriundos do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios – FPM.

Como se vê, Sras. e Srs. Deputados, a Bahia, por 
ser o Estado com maior porção territorial localizado no 
Semiárido, enfrenta o problema de forma mais grave, o 
que leva o Governador Jaques Wagner – como, aliás, 
vem fazendo – a realizar grandes esforços para aten-
der às reivindicações desses Municípios.

São inúmeras ações desenvolvidas pelo Gover-
no da Bahia nas regiões afetadas pela seca. Mas é 
preciso ajuda do Governo Federal, pois as demandas 
emergenciais superam a própria capacidade do Esta-
do em atendê-las sozinho. Por isso, os Prefeitos aqui 
estão solicitando efetivação dessa ajuda, já prometi-
da tanto pelo Ministério da Integração quando própria 
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Presidenta Dilma. O que eles querem é agilidade, pois 
a fome, o desemprego e os prejuízos na lavoura e pe-
cuária, precisam de ações imediatas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e demais 
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Feijó, Sras. 
e Srs. Deputados, parabenizo a Central dos Sindicatos 
Brasileiros – CSB, seu Presidente, Antonio Neto, que, 
desde 2008, vem defendendo o direito de todos os 
trabalhadores, com o fortalecimento da organização, 
através da união de diversos setores.

A CSB, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos brasileiros, se compromete a lutar, junto 
ao Legislativo, pela diminuição da jornada de trabalho, 
reestruturação da previdência e extensão dos benefí-
cios aos trabalhadores rurais.

Com a dificuldade de os sindicatos implantarem 
suas reivindicações e realizarem, assim, o progresso 
dos direitos trabalhistas, a Central vem viabilizar o for-
talecimento e a organização do grupo dos sindicatos, 
construindo uma unidade social.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. MARCO TEBALDI (PSDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, 
24 de abril, está fazendo 133 anos de emancipação o 
Município de Rio Negrinho, importante cidade do Pla-
nalto Norte Catarinense, distante 80 quilômetros de 
Joinville, com 40 mil habitantes, um polo moveleiro, 
pessoas trabalhadoras, honradas, honestas.

Através deste pronunciamento, em nome da Câ-
mara, gostaria de fazer uma homenagem especial a 
todos os moradores daquela importante cidade, espe-
cialmente a todos que ajudaram a construí-la, a chegar 
à situação em que se encontra, pujante e em franco 
desenvolvimento.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, foi oportuna e esclarece-
dora a presença do Ministro Paulo Bernardo na Co-
missão de Ciência e Tecnologia, com informações de 
como estão as políticas públicas do Governo Federal, 
do Ministério das Comunicações, principalmente para 
os eventos que vão ocorrer no Brasil.

O Ministro, solícito, tranquilo, leve, esclareceu per-
guntas de todos os Deputados e elogiou o programa 
que o Governo do Espírito Santo acaba de concluir, 
a partir de segunda-feira. Numa parceria por crédito 
outorgado do ICMS, estamos instalando telefonia e 

voz e imagem, Internet e telefone em dez distritos do 
interior do Estado.

Sabemos que a frequência de 450 mega-hertz 
só vai ser executada daqui a 3 anos. O Espírito San-
to sai na frente. O Ministro disse que é um excelente 
programa do Governo Renato Casagrande, que deve 
ser copiado por quem puder, pelo Brasil inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aqueles que nos assistem, talvez algum 
desavisado que chegue por estes dias ao nosso País, 
vindo de algum lugar onde não se tenha qualquer tipo 
de informação sobre o mundo, possa se assustar com 
a realidade que muitos dos nossos veículos de comu-
nicação tentam passar à população. Lamentavelmen-
te, temos assistido e ouvido diariamente nas grandes 
emissoras de TV e de rádio, bem como lido em alguns 
dos jornais mais influentes, sequências de notícias que 
dão conta de um Brasil em crise – institucional, infla-
cionária ou de infraestrutura.

Confesso que chega a ser constrangedor, que 
nos causa vergonha, quando paramos em frente à 
televisão para assistir aos telejornais. O que vemos é 
um esforço, especialmente nas últimas semanas, para 
transformar um País com economia estável, pleno em-
prego e desenvolvimento econômico reconhecido mun-
dialmente, em uma Nação amedrontada pelo “fantasma 
da inflação” e paralisada pelos “gargalos estruturais”.

Nessa tarefa hercúlea de tentar espalhar a des-
confiança entre a população com relação ao cresci-
mento do País e à capacidade do Governo Federal de 
manter a economia estável, a mídia estabelece um 
papel descompromissado com a sociedade. Ao invés 
de informar, deforma. Casos típicos que podem ser 
claramente classificados como afrontas à inteligência 
da população bem informada ocorreram nas semanas 
que se passaram, como o terrorismo acerca do malfa-
dado preço do tomate.

Ora, senhores, chegamos ao ponto absurdo de 
ver uma emissora de TV veicular em um de seus tele-
jornais matéria mostrando agricultores que estariam 
reforçando fortemente a segurança de suas plantações 
porque a produção teria se tornado uma espécie de 
tesouro. De tão caro que estaria o tomate, os produ-
tores estariam se dando ao “luxo” de comprar novas 
caminhonetes e tratores. Vejam só! Porém, o empenho 
em tratar do preço do tomate não foi o mesmo quan-
do, em poucos dias, o preço caiu em média 43% e se 
normalizou. Nenhuma palavra.

Passado o episódio do tomate, partiu-se, então, 
para a generalização de que os alimentos como um 
todo seriam os vilões do bolso do brasileiro, engolindo 
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o salário e, na teoria de muitos especialistas ouvidos 
pela mídia, reforçando a inflação. No entanto, matéria 
de hoje na Agência Brasil mostra justamente o con-
trário: o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, 
medido pela Fundação Getúlio Vargas, com relação 
aos alimentos aponta redução de 0,24% em relação à 
semana anterior. Legumes e hortaliças, especialmente, 
tiveram uma baixa na média de 2,16%. É importante 
também que se destaque decréscimo nos índices re-
lativos a outros setores da economia, como habitação, 
educação, transportes e comunicação.

Não bastasse esse esforço midiático em distor-
cer a realidade econômica, estabeleceu-se como outro 
poderoso vilão do Brasil a falta de investimentos em 
infraestrutura. Tema que resolveu ser alvo de matérias 
especiais todos os domingos, com informações que 
incrivelmente apontam um país parado, cujas obras 
não sairiam do papel, sobretudo aquelas voltadas à 
nossa logística. No último final de semana, foi a vez 
do assunto da hora para a mídia alarmista: portos e 
ferrovias. Obviamente, com informações distorcidas ou 
incompletas que logo foram corrigidas pelos Ministé-
rios dos Transportes.

Vejamos, senhores: apesar das limitações comuns 
a toda nação em desenvolvimento acelerado como a 
nossa, não é possível crer que está em crise estrutural 
um país que, por exemplo, de 2003 até hoje, construiu 
muito mais do que o dobro da Ferrovia Norte-Sul do 
que havia sido feito até 2002, transportando por este 
canal quase 9 milhões de toneladas de grãos e minério.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço este 
pronunciamento porque acredito que temos o dever 
parlamentar de trabalhar pelo desenvolvimento do 
Brasil. Diariamente, estamos criando projetos, votando 
e apoiando ou fiscalizando as ações do Governo Fe-
deral de forma a tornar nosso País ainda mais forte e 
socialmente justo. Sendo assim, é nosso dever atentar 
para essas distorções da realidade.

A mídia pode e deve fazer cobranças e manifes-
tar sua opinião. É para isso que existem os editoriais. 
Acredito, porém, que seu papel fundamental é informar 
seus leitores, ouvintes e telespectadores, sem mani-
pulação de informação e, muito menos, sem tentar 
distorcer a realidade. Até porque, uma hora ou outra, 
a realidade vem à tona. Hoje, existem outros meios de 
comunicação que crescem a cada dia no País, como 
os blogs. Acredito que as redes sociais vêm exercen-
do papel fundamental no trabalho de divulgar, de fato, 
aquilo que é real.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FERNANDO TORRES (PSD-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, subo à tribuna para dizer que em Feira de 

Santana, na Bahia, este final de semana vai haver a 
maior festa “micaretesca” do Brasil. Feira de Santana 
foi a primeira cidade a ter sua micareta há mais de 50 
anos. A cidade está em festa. Espero que haja muita 
paz e alegria.

Sr. Presidente, os Prefeitos, como sempre, estão 
reclamando da seca. Feira de Santana tem pecuária 
forte, mas a indústria e o comércio também predomi-
nam. Espero que a Prefeitura invista na micareta e que 
seja uma grande festa.

Aproveito este horário, repito...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Infelizmente, 

este 1 minuto é improrrogável.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a visita, no 
II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável, da Prefeita de Pentecoste, Dra. Ivoneide 
Moura, acompanhada da Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Vereadora Valdelice, do Secretário de Cultura 
e Turismo, Paulo Sérgio, e do Assessor de Políticas da 
Prefeitura Municipal, João Flávio Braga.

Também quero registrar a audiência que nós 
tivemos com o Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, 
para tratar do Festival do Peixe de Pentecoste, a se 
realizar de 24 a 28 de agosto, e outros projetos, como 
apoio para o Mercado do Peixe e um evento que vai 
ocorrer lá na cidade.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar que vamos 
comemorar amanhã, 25 de abril, o Dia do Contabilista.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, venho aqui registrar que em 25 de 
abril, amanhã, comemoramos o Dia do Contabilista. Nesse 
dia, em 1926, João de Lyra Tavares, no Hotel Terminus, 
em São Paulo, como forma de agradecimento aos con-
tadores que o homenageavam, teria, em dado momento, 
feito o seguinte discurso: “Trabalharemos, pois, tão con-
vencidos de nosso triunfo, que desde já consideramos 
dia 25 de abril, o Dia dos Contabilistas Brasileiros”.

O criador do Dia do Contabilista, João de Lyra 
Tavares, nasceu em 23 de novembro de 1871, na ci-
dade de Goiana, Pernambuco, e faleceu em 30 de 
dezembro de 1930. Ele foi guarda-livros e chefe de 
escritório da firma onde trabalhava. Teve destaque 
como comerciante em Pernambuco, fundou em seu 
Estado uma associação de guarda-livros e foi membro 
da Associação Comercial do Recife.

Assim, foi criado o Dia do Contabilista, para ho-
menagear essa laboriosa classe de trabalhadores. 
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Parabenizo em especial o Sindicato dos Contabilistas 
no Estado do Ceará – SINDCONT-CE, na pessoa de 
seu Diretor Presidente, Manoel Pinheiro Cavalcante.

O SINDCONT-CE tem sua história registrada a 
partir de novembro de 1930, data em que foi fundada a 
Associação dos Contadores do Estado do Ceará, que, 
no ano de 1943, passa a Instituto Cearense de Con-
tabilidade e, pouco depois, já com o reconhecimento 
da carta sindical, e, em 18 de setembro de 1943, foi 
denominado de Sindicato dos Contabilistas de Forta-
leza. A denominação de Sindicato dos Contabilistas 
no Estado do Ceara somente lhe foi atribuída no ano 
de 1970, permanecendo assim até hoje.

Com uma nova sigla, SINDCONT-CE, e filiado 
à Federação dos Contabilistas do Norte e Nordeste, 
constrói sua sede social no Bairro Papicu, em Forta-
leza. Um dos seus maiores objetivos é desenvolver o 
sentimento associativista nos associados, para, assim, 
aumentar a representatividade política do SINDCONT-
-CE como órgão de classe e consolidar a instituição e 
sua marca credenciando-a junto à comunidade e, com 
isso, expandir as parcerias, trazendo mais benefícios 
aos associados.

Fica o registro dessa data em homenagem a 
um dos profissionais mais importantes do nosso País.

Meu muito obrigado.
 O SR. FERNANDO TORRES – Sr. Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO TORRES (PSD-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu es-
tava falando. V.Exa. afirmou que o tempo de 1 minuto 
é improrrogável, mas prorrogou para o orador anterior 
ao Deputado Fernando Torres.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Não houve 
prorrogação, houve um erro da assessoria. Mas é im-
prorrogável. V.Exa. me desculpe.

O SR. FERNANDO TORRES – Mas houve a 
prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Não. Esta 
Presidência está sendo rigorosa – peço até desculpas –, 
ou não vamos dar oportunidade aos demais Deputados.

O SR. FERNANDO TORRES – Eu entendo. A 
atitude de V.Exa. é correta. Agora, houve uma prorro-
gação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Foi um erro 
da assessoria aqui. Peço desculpas.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-
lavra o Deputado Mauro Benevides, exemplo de dedi-
cação à vida pública.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em di-
versas oportunidades, tenho me reportado à PEC nº 
n° 555, de 2006, que beneficia os servidores públicos 
aposentados e pensionistas, dispensando-os da con-
tribuição previdenciária.

Para os interessados “a cobrança viola um direi-
to adquirido do trabalho de quem já contribuiu para o 
sistema previdenciário durante toda a vida para rece-
ber a aposentadoria e segue sendo taxado depois de 
aposentado, uma vez que a nova contribuição não se 
reverte em novo”.

Tal justificativa consta, com clareza e precisão, de 
algo que os beneficiários reclamam insistentemente, na 
expectativa de que o Congresso acolha tal postulação.

Volto hoje a esta tribuna, como assegurei ontem 
aos dirigentes da ANFIP, a fim de reclamar o apoio 
dos meus eminentes pares a tal proposta, de reco-
nhecida justeza.

Confio, pois, em que a solicitação merecerá o aco-
lhimento de quantos compõem este Plenário soberano.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, queremos manifestar nosso total apoio à 
manifestação dos médicos que, neste dia 25 de abril, 
realizará atos públicos em diversos Estados com o 
objetivo de protestar contra os abusos que vêm sendo 
praticados pelos planos de saúde. Trata-se de mani-
festação justa, que revela mais uma faceta perversa 
deste sistema de saúde privado, representado pelos 
planos de saúde, que é um desrespeito aos profissio-
nais da saúde.

Além dos baixos níveis de remuneração de con-
sultas e procedimentos, pesquisa recente realizada 
pelas entidades de classe do setor revelou que a não 
autorização de procedimentos ou medidas terapêuti-
cas por parte dos planos de saúde é uma reclamação 
feita por 77% dos médicos. Outros 69% dos profissio-
nais reclamam das restrições impostas pelos auditores 
dos planos aos procedimentos de alta complexidade.

Essa conduta restritiva por parte dos planos em 
relação à autorização de procedimentos de maior 
complexidade tem se tornado regra deste modelo de 
atendimento privado de saúde, que busca expandir o 
número de usuários (ou “consumidores” da saúde) por 
meio da chamada “popularização” dos planos, basea-
dos em valores menores e baixa cobertura.

Enquanto o número desses usuários cresce, atin-
gindo um patamar de aproximadamente 50 milhões de 
clientes de planos de saúde privado no País, a saúde 
pública e o SUS sofrem as consequências do baixo 
investimento e da falta de uma política de valorização 
dos profissionais em saúde.
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Os dados da ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e de entidades vinculadas aos profis-
sionais de saúde revelam o grande contraste entre o 
grande crescimento do faturamento das operadoras 
de planos e o baixo valor médio do que é pago pelos 
planos em relação às consultas médicas. Para termos 
uma ideia, de 2003 a 2011, o faturamento anual dos 
planos médicos hospitalares cresceram 197%, atingin-
do 83,4 bilhões de reais em 2011, enquanto o valor 
médio pago pelos planos de saúde por uma consulta 
médica teve um reajuste de apenas 64%, passando 
de 28 reais para 46 reais no mesmo período.

Não restam dúvidas de que a política atual está 
voltada para o fortalecimento do setor privado, em de-
trimento do setor público, com a saúde sendo trans-
formada em um grande negócio. E quem paga por 
isso, além dos profissionais de saúde pessimamente 
remunerados, são as famílias, que, a cada ano, veem 
crescer seus gastos com saúde. Pesquisa recente, re-
alizada pelo Instituto Data Popular, revela que o gas-
to das famílias brasileiras com saúde subiu 54% em 
uma década. “Em 2002, saíram do bolso do brasileiro 
R$110 bilhões para pagar remédios e serviços como 
plano e seguro-saúde. Neste ano, os gastos devem 
chegar a R$169 bilhões”.

Este quadro é ainda mais caótico se levarmos 
em consideração a negligência da ANS no cumpri-
mento de seu dever de fiscalizar os planos de saúde. 
Os processos impetrados pelos usuários contra as 
operadoras levam de 6 a 12 anos para serem avalia-
dos pela ANS, fazendo com que grande parte desses 
processos reclamatórios, que resultariam em multas 
e indenizações, perca sua validade devido às mudan-
ças que ocorrem na legislação ao longo deste tempo. 
Além disso, nada é feito contra o fato de que as ope-
radoras continuam desrespeitando o que determina a 
legislação, que é o ressarcimento de valores ao SUS, 
quando um usuário informa, ao dar entrada na rede 
pública, que tem plano particular.

Diante dessas irregularidades, nós, no nosso 
mandato, tomamos a iniciativa de convocar a ANS 
para prestar esclarecimentos em audiência pública na 
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos 
Deputados, no dia 10 de abril. Nessa oportunidade, 
além dos temas referidos anteriormente, cobramos 
também transparência por parte da agência, que tem 
entre seus dirigentes pessoas que vieram dos conse-
lhos executivos dos próprios planos de saúde, numa 
ação antiética conhecida como “porta giratória”, conhe-
cida na expressão popular como “a raposa tomando 
conta do galinheiro”.

Diante desse quadro, nada mais justo do que 
apoiarmos essa manifestação nacional dos médicos 

contra os abusos dos planos de saúde e pelo atendi-
mento de suas reivindicações, que, além do reajuste 
das consultas pagas pelos planos de saúde para 90 
reais, incluem também o reajuste dos procedimentos 
com recomposição das perdas acumuladas, contra-
tos dignos, sem fração de índices como critérios de 
reajuste, fim das interfaces das empresas na relação 
médico-paciente e cobrança do parecer da ANS sobre 
as propostas de cláusulas obrigatórias a serem inse-
ridas nos contratos entre médicos e planos de saúde, 
apresentadas pelos médicos em abril do ano passado.

Nosso apoio a essa luta da classe médica se dá 
nos marcos de uma luta mais geral e estratégica, que 
é a defesa de um sistema de saúde público, gratuito e 
de qualidade, que só pode ser obtido com o aumento 
do investimento público no fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde – SUS, enquanto sistema nacional de 
referência por sua qualidade, acesso e respeito aos 
pacientes e profissionais da saúde. Rejeitamos, por-
tanto, o modelo privado de saúde em que só ganham 
as operadoras com seus faturamentos bilionários, en-
quanto a população continua a mercê de uma política 
de saúde curativa e não preventiva voltada para o lu-
cro, e não para o bem-estar social.

 O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo registrou nesta terça-feira, por volta das 
19h15min, a marca de meio trilhão de reais, pagos por 
todos os brasileiros em impostos federais, estaduais e 
municipais. No ano passado, esse valor só foi alcan-
çado no dia 2 de maio, ou seja, 17 dias mais tarde, na 
comparação entre os dois períodos.

Como se pode ver, Sr. Presidente, a arrecadação 
tributária no Brasil permanece desenfreada. O brasi-
leiro paga seus impostos em dia, a arrecadação se-
gue aumentando ano a ano, sem que mais benefícios 
sejam visíveis à população. E, neste ano, alcançamos 
meio trilhão de reais 17 dias antes do ano passado, 
ou seja, a carga tributária aumentou. Todos estamos 
pagando mais imposto.

Quero prestar minha homenagem à Associação 
Comercial de São Paulo pela instalação desse painel 
que mostra a arrecadação de impostos, fornecendo, 
assim, uma grande informação à população brasileira. 
Gostaria que cada cidade de todo este enorme Brasil 
tivesse um painel semelhante, para que todos sou-
bessem e acompanhassem a cobrança de impostos e 
pudessem ser mais bem informados, inclusive sobre o 
uso que os governantes fazem desse dinheiro.

A soma do montante de impostos arrecadados 
no País desde o lançamento do painel, de 2005 até 
agora, é assustadora. Mais de 9 trilhões de reais foram 
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arrecadados em 8 anos, e ainda não sabemos para 
onde vai nosso dinheiro. Acredito que a união das as-
sociações comerciais poderia expandir essa informa-
ção, instalando mais painéis, sobretudo nas Capitais, 
e fazer com que cada um se sinta responsável por 
cobrar mais segurança, mais escolas, transporte e 
saúde de qualidade.

Em todo o ano passado, o painel totalizou 1 tri-
lhão e meio de reais, um recorde histórico desde sua 
criação, em 2005. Neste ano, o valor deve passar 1,6 
trilhão de reais. Curioso, Sr. Presidente, é que, ao mes-
mo tempo em que vemos a arrecadação deslanchando 
com tanto ímpeto, não vemos os investimentos cres-
cerem na mesma proporção, nem vemos melhorias 
em segurança pública, estradas, educação, nem na 
saúde do brasileiro.

O Brasil tem a carga tributária mais pesada en-
tre os países emergentes e mais alta até que Japão 
e Estados Unidos. Só fica atrás no bem-estar social 
europeu, onde o imposto é alto, mas a contrapartida 
do governo é altíssima. Além de pesada, a tributação 
no Brasil é também complexa e injusta: ao mirar o con-
sumo, penaliza as faixas de menor renda.

Mas o problema não é só esse, Sr. Presidente: 
além de ter uma das maiores cargas tributárias do 
mundo, o Brasil é um dos países mais injustos na hora 
de cobrar impostos de seus cidadãos. Ou seja, além 
de cobrar muito, o Brasil também é desigual na dis-
tribuição da carga tributária. Os brasileiros são mais 
onerados sobre o que consomem do que sobre sua 
renda. O problema é que um tributo cobrado na com-
pra de determinado produto ou serviço pesa propor-
cionalmente mais no bolso do cidadão pobre do que 
no do rico. Já a tributação sobre a renda ou sobre o 
patrimônio é mais justa, pois varia de acordo com a 
capacidade que cada um tem de contribuir.

Cálculos feitos pelo Sindicato Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal – SINDIFISCO Nacional 
mostram que, enquanto a tributação sobre o consumo 
no país tem ficado em torno de 18% do Produto Inter-
no Bruto – PIB nos últimos anos, a tributação sobre a 
renda está num patamar bem mais baixo, 8% do PIB.

De acordo com os dados mais recentes disponí-
veis, os impostos que incidem sobre produtos e serviços 
responderam por 53,57% da arrecadação do País em 
2010. Entre eles, estão o IPI e o ICMS. Já a tributação 
sobre a renda ficou em 24,97% do total recolhido em 
2010, que somou 1,278 trilhão de reais, considerando 
as arrecadações federal, estadual e municipal.

De acordo com levantamento do SINDIFISCO, a 
divisão entre impostos sobre renda e sobre consumo 
é muito mais equilibrada em outros países. Nos paí-
ses membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, por exemplo, 
o consumo responde por 30% do total arrecadado. Já 
nos Estados Unidos, o percentual é de apenas 10%.

Considerando a carga tributária total do País, o 
Brasil mostra uma média bem superior aos demais 
emergentes. Enquanto o peso dos impostos no bolso 
dos brasileiros somou 33,92% do PIB em 2010; no Chi-
le, chegou a 18,5%; no México, a 21%; e na Turquia, a 
24%. Pelos cálculos do Instituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário – IBPT, a carga continuou subindo e 
fechou o ano passado em 36,3% do PIB.

A estrutura tributária brasileira precisa ser revis-
ta pelo Governo, para se tornar menos regressiva. E 
ressalto que isso não significa aumentar o Imposto de 
Renda para os trabalhadores. O Brasil precisa de uma 
reforma que torne a tributação mais equilibrada. É pre-
ciso corrigir as distorções que existem hoje.

Outra iniciativa considerada importante seria a 
correção completa da tabela do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Pelos cálculos da entidade, consideran-
do os últimos 16 anos, a defasagem na tabela do IR 
alcançou nada menos que 66,4%. No entanto, a equi-
pe econômica vem fazendo uma correção de apenas 
4,5% por ano. O Governo também poderia permitir, 
por exemplo, o abatimento de despesas com aluguel.

Infelizmente, para o Governo atual, toda a dis-
cussão sobre reforma tributária se resume à unificação 
da cobrança do ICMS para acabar com a guerra fiscal 
e também reestruturar a forma de cobrança do PIS/
COFINS para as empresas. Isso é bom. O Governo 
já devia ter feito há muito tempo. Mas há muito mais 
a fazer. A questão tributária não se resume apenas a 
esse ponto que o Governo discute há tanto tempo, sem 
apresentar até hoje uma posição concreta.

Queremos uma carga tributária mais justa, mais 
igualitária, para que o aposentado possa comprar seus 
remédios, pagar suas contas, e para que as classes 
menos favorecidas possam contar com educação de 
qualidade, com segurança, com saúde e com uma 
alimentação adequada. Do jeito que está, a carta tri-
butária brasileira penaliza exatamente os mais pobres. 
Assim não dá para continuar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a PEC nº 207, de 2012, propõe a amplia-
ção do disposto no § 2º do art. 134 da Constituição 
Federal, com o escopo de garantir à Defensoria Pú-
blica da União e do Distrito Federal a autonomia fun-
cional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária.

A PEC, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, foi aprovada em dois turnos no Senado Fede-
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ral e chegou a esta Casa em 14 de agosto de 2012, 
onde, logo depois de receber parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania pela admissibi-
lidade, foi constituída Comissão Especial, tendo sido 
designado como Relator o Deputado Eliseu Padilha e 
da qual faço parte como titular.

Através do Requerimento nº 09, de 2013, de mi-
nha autoria, foi solicitada a realização de seminário no 
meu Estado, Santa Catarina, para que pudéssemos 
discutir com mais profundidade o tema, realizado no 
dia 19 do corrente, na Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina, em Florianópolis.

O evento reuniu liderança políticas, defensorias 
públicas e representantes de entidades sociais, que 
defenderam a necessidade de alterações na Cons-
tituição Federal, de modo a dar mais flexibilidade na 
gestão do órgão.

O Presidente da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos Federais – ANADEF, Sr. Gabriel 
Faria Oliveira, que esteve presente no seminário, dis-
se que a vinculação da Defensoria ao Executivo tem 
o inconveniente de criar uma situação de conflito de 
interesses, pois a entidade é responsável por levar à 
frente processos contra o poder público federal. Dis-
se que a autonomia da entidade é fundamental, pois 
significa que ela pode propor seu próprio orçamento, 
sem as grandes restrições a que o órgão hoje se en-
contra sujeito.

Santa Catarina conta com apenas dez profis-
sionais, sediados nos Municípios de Florianópolis e 
Joinville, onde existem unidades da Defensoria Pú-
blica da União.

As Defensorias Públicas Estaduais têm sua au-
tonomia garantida na Constituição. A autonomia da 
DPU garantirá o fortalecimento e a expansão da insti-
tuição, que presta assistência jurídica gratuita em todos 
os casos que envolvam o exercício de um direito do 
indivíduo que não pode pagar pelo serviço de um ad-
vogado ou da população carente contra as entidades 
públicas federais e em outros interesses que estejam 
submetidos ao Poder Judiciário da União.

É muito importante que sejam realizados semi-
nários em outros Estados, para que as discussões 
possam ocorrer, a Comissão Especial possa tomar 
conhecimento da realidade dos Estados quanto às de-
fensorias públicas e seja formada massa crítica para 
que a matéria seja votada com brevidade.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
 O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB-PA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para solicitar 
à Secretaria Nacional de Defesa Civil a presença de 
técnicos na região oeste do Pará, que, nesse final 
de semana, sofreu com as chuvas, que superaram a 

média do inverno. Em consequência dessas chuvas, 
têm acontecido diversos problemas, inclusive a desa-
brigados nos Municípios de Itaituba, Trairão, Jacare-
acanga, Aveiro.

Portanto, clamamos, mais uma vez, pela presença 
de técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil para 
dar o socorro, prestar a ajuda de que aquela população 
vem necessitando em decorrência da quantidade de 
chuva que caiu nesses Municípios nos últimos dias, 
principalmente no último final de semana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa, hoje, com 
muita dificuldade, está tendo uma presença expressi-
va de camisas canarinhas, amarelinhas, na luta pelos 
10% para a educação, que estão andando em passo 
de tartaruga. Outros financiamentos saem rapidamente. 
No sábado vai-se inaugurar, no nosso Rio de Janeiro, 
Deputado Paulo Feijó, o Maracanã, recém-reformado, 
que levou mais de 1 bilhão de reais do dinheiro público. 
Mas para a educação tudo é um parto, tudo é difícil. 
A gente vive um estado futebolístico de exceção. O 
Brasil vai perder 1 bilhão de reais em impostos com 
as isenções – aprovadas por esta Casa – para a FIFA.

A outra exceção é o acesso a esta Casa, que 
está ficando restrito demais. As pessoas que se ma-
nifestam são detidas. É preciso acabar com esse tipo 
de restrição na Câmara dos Deputados.

 O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, aproveitando que os Vereado-
res de Serra, Guto Lorenzoni, Rodrigo Caldeira e Tio 
Paulinho estão aqui, informo que nós discutimos no 
Município e protocolamos junto ao Governo do Estado 
pedido ao Governador Renato Casagrande para que 
faça 14 quilômetros de asfaltamento de vicinais no Mu-
nicípio de Serra pelo Programa Caminhos do Campo. 
O Governo tem o maior programa de eletrificação rural. 
Queremos que, de Nova Almeida a Serra, seja feito 
esse asfalto. Em Serra, apesar de 90% dos habitantes 
serem população urbana, 10% vivem da agricultura, 
mais de 40 mil pessoas, em mais de mil propriedades.

Acreditamos que essa ligação asfaltada através 
do Programa Caminho do Campo vai melhorar a inter-
face do centro de Serra até o Distrito de Nova Almeida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com certe-

za, o pedido de V.Exa. será atendido pelo Governador 
Casagrande.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Nogueira.

O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
considere como lido, e autorize sua divulgação nos ór-
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gãos de comunicação da Casa, pronunciamento, em 
que trago uma reflexão sobre os serviços de teleco-
municação no Brasil.

O pronunciamento contém informações precisas. 
Está constatado que não há competitividade e univer-
salidade, tampouco qualidade nos serviços.

Ontem foram instaladas Comissões Parlamenta-
res de Inquérito em mais de oito Assembleias Legis-
lativas da Federação. A Câmara dos Deputados está 
perdendo seu protagonismo, em razão da não insta-
lação da CPI que pretende investigar as práticas nas 
tarifas de interconexão, elemento que tem elevado as 
tarifas da telefonia no Brasil.

Sr. Presidente, peço essas providências.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
fazer desta tribuna uma reflexão sobre as telecomu-
nicações no Brasil.

Até o início da década de 1990, os serviços de 
telecomunicações no Brasil constituíam monopólio 
público e eram explorados pelo Sistema TELEBRÁS 
e por 27 empresas de âmbito estadual ou local.

Em 1995 foi apresentada pelo Poder Executivo 
Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 03-
A/95, que resultou na Emenda Constitucional nº 8, de 
15 de agosto de 1995, que buscou flexibilizar o modelo 
brasileiro de telecomunicações, com a eliminação da 
exclusividade da concessão para exploração dos ser-
viços públicos a empresas sob o controle acionário es-
tatal, tendo como finalidade a introdução do regime de 
competição na prestação de tais serviços, tendo como 
finalidade principal o benefício ao usuário e o aumento 
da produtividade da economia brasileira.

Diante disso, foi editada a Lei Geral de Telecomu-
nicações – LGT, Lei nº 9.472, de 1997, que se confi-
gurou como o novo marco regulatório para o setor de 
telecomunicações no Brasil. Tal normatização sofreu 
pesadas críticas internas. Contudo, prometia um avanço 
e acesso pleno à economia da informação para todos 
os brasileiros.

A Lei Geral ficou baseada nas seguintes premis-
sas: competição, universalização e qualidade, sendo 
que os dois primeiros, competição e universalização, 
seriam os pilares que sustentariam a qualidade dos 
serviços de telecomunicações, tendo como benefici-
ários diretos os usuários dos serviços.

Sendo assim, a promessa contida na proposta 
de emenda à Constituição como condição para a en-
trega da exploração dos serviços de telecomunicações 

estava baseado na garantia dos direitos dos usuários 
e devendo assegurar o seguinte: busca do acesso 
universal aos serviços básicos de telecomunicações; 
aumento das possibilidades de oferta de serviços em 
termos de quantidade, diversidade, qualidade e cober-
tura territorial; possibilidade de competição justa entre 
os prestadores; preços razoáveis para os serviços de 
telecomunicações.

Nesse sentido os princípios essenciais nortea-
dores da privatização do serviço publico de telecomu-
nicações: qualidade, universalização e competição.

Para consolidação de tais princípios, era essen-
cial que fossem assegurados os seguintes objetivos: 
fortalecer o papel regulador do Estado e eliminar seu 
papel de empresário; aumentar e melhorar a oferta de 
serviços de telecomunicações; garantia um ambiente 
competitivo, com a criação de oportunidades atraen-
tes de investimento e desenvolvimento tecnológico e 
industrial; criar condições para que o desenvolvimento 
do setor fosse harmônico com metas de desenvolvi-
mento social do País; maximizar o valor de venda das 
empresas estatais de telecomunicações, sem prejuízo 
dos objetivos anteriores.

Para o alcance de todos os objetivos estabeleci-
dos, era essencial a existência de um órgão regulador 
independente e eficiente, sendo então criada a ANATEL.

Todas as premissas e objetivos acima elencados 
estão dispostos na Exposição de Motivos da Lei Geral 
das Telecomunicações.

Passados mais de 15 anos da privatização dos 
serviços de telecomunicações e em virtude do alto grau 
de insatisfação da população brasileira com a qualida-
de e preço de tais serviços, o que é comprovado pelos 
altos índices de reclamações dos usuários nos órgãos 
de proteção ao consumidor e em inúmeros processos 
judiciais, é essencial que esta Casa Legislativa faça 
uma reflexão do cenário atual, especialmente olhan-
do para o que foi prometido ao povo brasileiro e o que 
tem acontecido no mundo real.

Nesse sentido, vamos focar nossa reflexão nos 
seguintes pontos principais: qualidade, competição e 
atuação do órgão regulador – ANATEL.

Os três pontos acima são totalmente entrelaça-
dos, pois não há competição sem um órgão regulador 
atuante e eficiente, e sem competição a qualidade cer-
tamente será degradada.

O que podemos claramente observar no País é 
que temos um órgão regulador fraco e ineficiente, uma 
concentração terrível do mercado na mão de poucos 
grupos estrangeiros, um serviço de baixa qualidade e, 
o que é pior, caro e inacessível em sua totalidade para 
a população de baixa renda.

Qualidade
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Para se comprovar a má qualidade dos serviços 
de telecomunicações basta tão somente observar os 
dados dos serviços de proteção ao consumidor, onde 
as operadoras de telecomunicações figuram sempre 
no topo das reclamações.

A prática de descumprimento de direitos básicos 
do consumidor é recorrente – ano após ano, o que se 
pode observar é que as empresas se revezam no topo 
da lista de reclamações, num total descaso não so-
mente ao consumidor, como à ANATEL, aos órgãos de 
proteção ao consumidor e à própria Justiça brasileira, 
como se nosso País fosse terra de ninguém, onde as 
leis pudessem ser descumpridas sem qualquer con-
sequência legal.

Como consumidores dos serviços de telecomu-
nicações, cada um de nós pode dar o seu testemunho 
relativamente à baixa qualidade dos serviços de teleco-
municações prestados no Brasil, situação que somente 
tem piorado com o aumento do número de usuários.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consu-
midor – DPDC do Ministério da Justiça, que coordena 
o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Con-
sumidor – SINDEC, tem realizado levantamentos desde 
2009 das reclamações apresentadas pelos consumi-
dores, e tem constado a péssima qualidade no aten-
dimento aos consumidores nos SACs das empresas, 
onde, especialmente, a necessidade de relatar mais 
de uma vez o problema que resultou no contato com 
a empresa figura no topo do ranking das reclamações.

O segmento campeão de reclamações por conta 
do jogo de empurra do canal de atendimento é o de 
telefonia móvel, com 48,9% das queixas. Em segundo 
lugar vem a telefonia fixa, com 27,5%, e em terceiro a 
TV por assinatura, com 9,8%.

Como fator principal a contribuir para a baixa 
qualidade dos serviços de telecomunicações e os 
altos preços cobrados, temos a ausência de compe-
tição no setor.

Competição
Conforme já destacamos, entre os pilares que 

deveriam sustentar o modelo brasileiro de exploração 
privada dos serviços de telecomunicações temos a 
competição, que deveria ser garantida pelo poder pú-
blico através do órgão regulador, ou seja, a ANATEL, 
como consta da Exposição de Motivos que encaminhou 
a proposta de alteração da legislação e serviu de jus-
tificativa para a privatização desse serviço essencial 
ao crescimento econômico e social de País.

De outro modo, sairíamos do monopólio estatal 
para o monopólio privado, o que, infelizmente, é cons-
tatado no País.

As abusivas tarifas de interconexão estão sendo 
claramente utilizadas para a eliminação da concorrên-

cia. Elas representam o que há de pior no mundo das 
telecomunicações e têm sido recorrentes no Brasil, 
uma vez que as grandes operadoras não encontraram 
obstáculos para fazer livremente aquilo que não o po-
dem em suas matrizes, porque lá foram condenadas 
pesadamente pelos órgãos de defesa da concorrência 
e judiciário em centenas de milhões de euros.

Só a título de exemplificação: no México, a em-
presa do Grupo TELMEX, que no Brasil controla a 
operadora Claro S/A, foi multada em 1 bilhão de dó-
lares; na Itália, a operadora Tim S/A foi multada em 
75 milhões de euros; na Espanha, o grupo Telefónica, 
que no Brasil controla a Vivo S/A, foi multada em 151 
milhões de euros.

Todavia, no Brasil não se tem notícia que qual-
quer ação concreta dos órgãos de defesa da concor-
rência para coibir as mesmas práticas, e na ANATEL 
a omissão é total.

As práticas ilegais de eliminação da concorrên-
cia, aliadas a um serviço de péssima qualidade e ta-
rifas exorbitantes, não podem mais ser suportadas 
pela sociedade em um setor tão importante para o 
desenvolvimento econômico e social como o de tele-
comunicações.

É crescente o descontentamento da sociedade 
civil, o que deve mobilizar o Legislativo a tomar a de-
fesa de uma telefonia competitiva, que trará grandes 
benefícios não somente para os consumidores, como 
para o País, que para seu pleno desenvolvimento não 
pode prescindir de um serviço de telecomunicações 
de qualidade e com preços acessíveis.

Atuação do órgão regulador – ANATEL
De acordo com o Tribunal de Contas da União, 

um dos pontos fracos da ANATEL seria sua ineficiên-
cia na cobrança de multas.

De acordo com o Secretário de Fiscalização e 
Desestatização do TCU, Maurício Wanderley:

“As sanções não são efetivadas, as mul-
tas não são pagas. Esse instrumento não tem 
sido eficaz, mas é o preferido pela Anatel, 
quando entendemos que talvez outros meca-
nismos, como a suspensão de serviços, po-
deriam ser utilizados.”

De acordo como os números apresentados pelo 
TCU, a ANATEL tem o pior desempenho entre as agên-
cias reguladoras, visto que entre 2008 e 2010 apenas 
4% das multas aplicadas foram efetivamente pagas. De 
acordo com o TCU, a ANATEL aplicou R$5,8 bilhões 
em multas nos anos de 2008, 2009 e 2010, mas ape-
nas R$250,6 milhões entraram no caixa.

Essa situação de impunidade somente incenti-
va as comprovadas práticas ilegais de eliminação da 
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concorrência das grandes prestadoras dos serviços 
de telecomunicações.

Conclusão
Na direção de uma Nação próspera e justa, o 

Governo Federal realizou a maior distribuição de renda 
da história, eliminando a fome que grassava no País e 
incluindo no mercado milhões de cidadãos.

A Lei Geral de Telecomunicações possui os dis-
positivos e regras para a garantia do ambiente com-
petitivo no setor de telecomunicações, que se devida-
mente respeitados resultariam em melhores serviços, 
com menores tarifas.

Se por um lado a falta de aplicação desses meca-
nismos vem prejudicando o desenvolvimento do País, 
por outro as ações ilegais de aniquilação da concor-
rência são aplicadas em larga escala, sem qualquer 
atuação da ANATEL para punição e correção.

Poucos grupos econômicos estrangeiros detêm 
o controle da prestação dos serviços, com consequên-
cias nefastas para os consumidores.

De acordo com dados oficiais da ANATEL, exis-
tem no Brasil cerca de 250 milhões de celulares em 
operação, superando em número a população brasi-
leira. Esse dado coloca o Brasil entre os cinco países 
com maior número de celulares no mundo.

Todavia, mesmo com um mercado tão amplo e 
uma economia em fortalecimento, o Brasil possui a 
segunda maior tarifa do mundo.

Se compararmos nossas tarifas com as de ou-
tros países no mundo, nossa situação é assustadora. 
Tomando como média, no Brasil o valor da tarifa é 24 
centavos de dólar; na Índia, 1 centavo; na China, 3 cen-
tavos; na Indonésia, 3 centavos; no Egito, 5 centavos; 
no México, 5 centavos.

No mercado de telefonia móvel temos uma com-
provada concentração do mercado nas mãos de gran-
des grupos econômicos estrangeiros. Além dos efeitos 
perversos para os usuários dos serviços – somos obri-
gados a pagar a segunda maior tarifa do mundo –, es-
sas empresas utilizam barreira de entrada para novos 
competidores, especialmente pequenas empresas que 
atuam principalmente em mercados cuja exploração 
não interessa aos grandes grupos.

O principal elemento utilizado como barreira para 
a entrada de novos competidores são as chamadas 
tarifas de interconexão. Sendo assim, é essencial es-
clarecermos o que é interconexão.

A interconexão ocorre quando um consumidor 
liga para a rede de outra operadora – para isso, tem 
de pagar uma tarifa denominada de interconexão.

No caso das chamadas terminadas nas redes 
fixas, o valor dessa tarifa é algo em torno de R$ 0,03. 
Nas chamadas terminadas na rede de telefonia celular, 

o valor fica em torno de R$ 0,42, uma desproporção 
injustificável.

Essa situação inviabiliza completamente a com-
petição no setor de telecomunicações, uma vez que 
especialmente as pequenas empresas ficam impossi-
bilitadas de competir em condições justas.

Como as empresas de telefonia móvel possuem 
empresas que também prestam serviços de telefonia 
fixa, utilizam essa situação privilegiada para barrar a 
entrada de novos competidores.

Como todos sabem, as grandes empresas de te-
lefonia exploram os serviços fixo e móvel, oferecendo 
tarifas reduzidas para as chamadas que se iniciam e ter-
minam em suas redes ou de suas empresas coligadas.

Todavia, essa situação se constitui em uma per-
versa enganação, uma vez que em algum momento o 
consumidor será obrigado a ligar para outra operadora 
e não escapará do pagamento da tarifa de interconexão.

Se a taxa de interconexão fosse atrelada aos 
custos, conforme determina a legislação, teríamos as 
seguintes consequências: 

o preço de uma ligação por celular seria mais 
baixo e mudaria o perfil do cliente de celular. No Brasil, 
mais de 80% das pessoas usam o pré-pago. Não há 
país nenhum no mundo com esse percentual;

haveria a possibilidade de entrada de novos com-
petidores, especialmente pequenas empresas atuando 
em áreas mais carentes e mais afastadas, onde não 
há grandes investimentos dos grandes grupos.

Atualmente, no Brasil, o serviço de telefonia móvel 
é utilizado como os antigos telefones de recado, uma 
vez que o usuário de baixa renda não tem condições 
de efetuar ligações, haja vista os altos custos. Tal si-
tuação é incompatível com a atual situação do Brasil, 
que possui uma economia em expansão.

Esse estado de coisas não pode mais prospe-
rar. Estamos diante de um serviço fundamental para 
o desenvolvimento e bem-estar humano. Não há que 
se falar, em nossos dias, de inclusão social sem con-
siderar a inclusão digital. O povo é impedido de usar 
seu próprio aparelho porque não pode pagar as tari-
fas. Prova disso é que o Brasil é um dos países com 
a menor taxa de utilização no mundo.

É hora de o Poder Legislativo atender aos anseios 
do provo brasileiro e cobrar uma atuação efetiva dos 
órgãos competentes para a garantia do acesso aos 
serviços de telecomunicações com qualidade e mo-
dicidade das tarifas.

Era o que eu tinha a dizer.
Solicito que meu pronunciamento seja publicado 

nos meios de comunicação da Casa.
 O SR. DR. UBIALI (PSB-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro-



12356 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

vamos hoje, na Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, projeto de lei que vai 
permitir a rastreabilidade de órteses e próteses. Hoje 
não há como se identificar que órtese ou prótese foi 
realmente colocada no paciente.

Com essa nova normativa, será possível saber 
se a órtese ou a prótese paga foi efetivamente implan-
tada no paciente. Assim, será possível, se necessário, 
processar quem de direito no caso de haver algum 
problema com a órtese ou a prótese.

Como está hoje, se houver algum problema com 
a órtese ou a prótese, não há como reclamar. O SUS 
exige uma referência, que não é dada. Agora teremos 
isso, o que é muito bom para o País.

 O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, cumprimento os Deputados Valdir Colatto e Nel-
son Marquezelli pelo excelente trabalho desenvolvido 
em relação à Lei dos Caminhoneiros. É um trabalho 
importante, que interessa a milhares de transporta-
dores, caminhoneiros de todo o Brasil, que precisam 
da nova lei. Esperamos resolver o impasse. Parabéns, 
Deputado Valdir Colatto, pelo seu trabalho! Conte com 
o nosso apoio.

Deputado Roberto Balestra, ontem, mais uma 
vez, estivemos com o Ministro da Fazenda substituto, 
Nelson Barbosa, e com o Dr. Rabelo. Conversamos, 
hoje de manhã, com o Vice-Presidente do Banco do 
Brasil, a quem fizemos cobranças. Em 90 Municípios, 
de mais de 300 em que se planta soja, há problemas 
com a estiagem. Nos anos de 2004, 2005, 2006, 2008 
e 2012 houve perdas. Foram 5 anos de perdas! Preci-
samos renegociar as dívidas desses produtores.

Portanto, apelo mais uma vez ao Ministério da 
Fazenda a fim de que atenda a esses quase 10 mil 
produtores rurais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Obrigado, 
Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar os 40 anos da EMBRAPA, essa grande 
empresa de pesquisa que nos orgulha e ao País pelo 
excelente trabalho que desenvolve.

Deputado Luis Carlos Heinze, estamos traba-
lhando forte na Comissão Especial que aprecia a Lei 
nº 12.619, de 2012, a Lei dos Caminhoneiros.

Precisamos desta Casa, precisamos do Governo, 
precisamos que todos se envolvam na busca de uma 
saída para uma lei feita para aplicar no Brasil, mas que 
seria para se aplicar na Suíça. É uma lei para a Suíça. 
Com as estradas brasileiras não é possível.

Temos que encontrar um caminho viável para que 
os transportadores possam trabalhar em paz, para que 
o custo de produção não recaia sobre o consumidor, 
os trabalhadores e os produtores.

Este é o apelo que faço à Casa: que nos debru-
cemos sobre esse assunto e votemos nos próximos 
dias o relatório da Comissão Especial que estamos 
relatando, a fim de buscarmos uma saída para a Lei 
dos Caminhoneiros, do transporte rodoviário no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Sebastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou substituir a 
Deputada Fátima Bezerra na tribuna, mas vou usar a 
camisa “Educação 10 – 10% do PIB para a educação”. 
Estou na luta também.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna neste momento para falar a respeito da inter-
venção da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS na UNIMED em Macapá, no Amapá, a meu ver 
extremamente rigorosa e inoportuna.

Por isso, estou aqui para questionar a possibilida-
de de a ANS liquidar a UNIMED-Macapá e entregá-la 
por um preço mínimo a outras operadoras. Parece-me 
que essa é a intenção da ANS.

Tivemos três audiências na Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. A UNIMED-Macapá fez todo 
o esforço de recuperação, está no caminho do sane-
amento, mas mesmo assim a ANS continua radicali-
zando contra a UNIMED-Macapá.

Manifesto, portanto, meu protesto contra a ANS, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho especial satisfação em parabenizar a EMBRA-
PA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
que comemora 40 anos de relevantes serviços pres-
tados ao Brasil.

Criada no dia 26 de abril de 1973, a EMBRAPA 
investiu no desenvolvimento de tecnologias para dar 
respostas às grandes e variadas questões agropecuá-
rias do Brasil. Contribuiu decisivamente para a prática 
produtiva e sustentável da agricultura com pesquisas 
avançadas. Por isso, é hoje considerada uma das mais 
importantes instituições do País.

Dois pilares fundamentais do sucesso da EM-
BRAPA respeitam o investimento em excelência fun-
cional e ricas parcerias. Em seus quadros funcionais, 
a EMBRAPA possui 9.660 empregados qualificados, 
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dos quais 2.392 são pesquisadores – 18% com mes-
trado, 74% com doutorado e 7% com pós-doutorado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho es-
pecial satisfação em parabenizar a EMBRAPA – Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que comemora 
40 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil.

Criada no dia 26 de abril de 1973, a EMBRAPA 
investiu no desenvolvimento de tecnologias para dar 
respostas às grandes e variadas questões agropecuá-
rias do Brasil. Contribuiu decisivamente para a prática 
produtiva e sustentável da agricultura com pesquisas 
avançadas. Por isso, é hoje considerada uma das mais 
importantes instituições do País.

Dois pilares fundamentais do sucesso da EM-
BRAPA respeitam o investimento em excelência fun-
cional e ricas parcerias. Em seus quadros funcionais, 
a EMBRAPA possui 9.660 empregados qualificados, 
dos quais 2.392 são pesquisadores – 18% com mes-
trado, 74% com doutorado e 7% com pós-doutorado.

A EMBRAPA mantém parcerias com instituições 
públicas e privadas nacionais para desenvolver pesqui-
sas em diferentes áreas do conhecimento. No campo 
internacional, mantém 78 acordos bilaterais com 56 
países e 89 instituições de pesquisa agropecuária, o 
que permite a produção e a incorporação de altas tec-
nologias em áreas como recursos naturais, biotecnolo-
gia, informática, agricultura de precisão, entre outras.

Atuando em todos os Estados da Federação, a 
EMBRAPA precisou tomar conhecimento de diferentes 
biomas e suas peculiaridades como condição de propor 
soluções e procedimentos adequados a cada condição.

O conjunto do conhecimento e ousadia permitiu a 
exploração agrícola do Cerrado, transformando o que 
era tido por ambiente estéril em um sistema produtivo, 
que responde por 67,8 milhões de toneladas, corres-
pondendo a 48,5% da produção nacional. Adaptou a 
soja à nossa realidade e hoje somos o segundo maior 
produtor mundial.

Também tem relação com os trabalhos desenvol-
vidos pela EMBRAPA a multiplicação da carne bovina 
e suína por quatro vezes e da carne de frango por 22 
vezes nos últimos 34 anos. Por conseguinte, a oferta 
de leite pulou de 7,9 bilhões de litros em 1975 para 
27,6 bilhões de litros em 2008. No mesmo período, 
a produção de hortaliças experimentou um aumento 
significativo e em menor área cultivada, passando de 
9 milhões de toneladas por 771,36 mil hectares para 
19,3 milhões de toneladas em 808 mil hectares. Dados 
que, computadas as bases de investimento, revelam 
um avanço alentador.

“Além disso, programas de pesquisa específi-
cos conseguiram organizar tecnologias e sistemas de 
produção para aumentar a eficiência da agricultura 
familiar e incorporar pequenos produtores no agrone-
gócio, garantindo melhoria na sua renda e bem-estar”, 
informa o site do órgão.

Sem dúvida alguma, a EMBRAPA tem participa-
ção preponderante na projeção do Brasil na liderança 
da produção de alimentos.

Parabéns a todos os funcionários e colaborado-
res, que, por seu esforço e competência, transforma-
ram a EMBRAPA em um dos mais produtivos órgãos 
públicos do País. A Nação só tem a agradecer, na ex-
pectativa de que a mesma política desenvolvimentista 
e patriótica seja mantida.

Muito obrigado.
 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, solicito 
a V.Exa. que considere como lido pronunciamento que 
farei em outra oportunidade sobre projeto de lei que 
apresentei nesta Casa ontem proibindo a transferência 
de domicílio eleitoral em ano de eleição.

Pelo menos no Estado do Pará, em vários Mu-
nicípios, Prefeitos e Vereadores transferem eleitores 
de comunidades de um Município para o outro com o 
objetivo de ganhar a eleição.

O meu projeto visa acabar com a fraude de finan-
ciar eleitores de outros Municípios para definir eleição 
em ano eleitoral.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcio-
nários da Casa, senhoras e senhores que nos acom-
panham pelos veículos de comunicação da Câmara 
dos Deputados, venho hoje à tribuna para tratar de 
um projeto de lei que apresentei à Casa.

O Projeto de Lei nº 5.427, de 2013, visa modifi-
car o art. 55, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, bem como o art. 91 da Lei nº 9.504, de 
1997, para alterar o prazo de transferência de domi-
cílio eleitoral.

Sr. Presidente, como já havia sinalizado em ou-
tros pronunciamentos, há distorções que ocorrem em 
Municípios do Pará, onde, em época eleitoral, eleitores 
são estimulados por maus candidatos a mudar seus 
domicílios eleitorais com finalidade meramente numé-
rica, para vitória nas urnas a qualquer preço por parte 
desses políticos.

A ideia é modificar o prazo de permissão de alte-
ração de domicílio eleitoral, vedando o recebimento de 
pedido de transferência de domicílio eleitoral nos 285 
dias que antecedem a eleição, justamente para evitar 
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a possibilidade de manobras por parte de candidatos 
que estimulam transferências de títulos de eleitores 
para seus Municípios com a finalidade de atingir, por 
meio desse expediente contestável, êxito eleitoral.

O PL nº propõe também a criminalização da reten-
ção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento 
eleitoral, com pena de detenção de 1 a 3 meses, com 
a alternativa de prestação de serviços à comunidade 
por igual período, e multa no valor de 5 mil a 10 mil 
UFIR. E no ano de realização de eleições municipais 
não se permitirá a transferência de eleitores de um 
Município para outro do mesmo Estado, nem de Mu-
nicípios limítrofes pertencentes a Estados diferentes.

Apresentei esse projeto de lei para coibir manipu-
lações indevidas por parte de candidatos que pleiteiam 
Prefeituras e até o cargo de Vereador. Tal medida se 
faz necessária com vistas a evitar a manipulação dos 
resultados das eleições por meio de fraudes e, assim, 
garantir o equilíbrio e lisura do pleito eleitoral ante a 
presença de volumosa migração de títulos perto do 
período eleitoral. O PL nº é fundamental para poder-
mos acabar com esse tipo de prática nociva para o 
fortalecimento dos processos democráticos no Brasil.

Muito obrigado.
 A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT-GO. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
considere como lido pronunciamento em que faço uma 
reflexão em homenagem ao Dia Internacional do Jovem 
Trabalhador. Faço aqui o reconhecimento dos inves-
timentos que a nossa Presidente tem feito no ensino 
técnico profissional para os jovens no País.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Obrigado, 

Sra. Deputada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo 
comemora hoje, 24 de abril, o Dia Internacional do Jo-
vem Trabalhador, homenageando, assim, uma força de 
trabalho em tudo especial, que por isso merece – e em 
muitos casos não tem – um olhar especial, indepen-
dentemente do grau de desenvolvimento e da cultura 
da sociedade a que pertence.

No Brasil, todos nós – e as empresas e escolas, 
em especial – precisamos entender a importância de 
dar ao jovem trabalhador ou àquele que quer traba-
lhar apoio e oportunidade. A sociedade e os governos 
não podem fugir da responsabilidade de promover o 
direito da juventude à qualificação profissional e ao 
emprego digno.

Essa é, naturalmente, uma fase da vida de incer-
tezas diante de infinitas opções. Mas para os que já 

se decidiram por um trabalho, seja por necessidade, 
seja pela simples vontade de aprender uma profis-
são, de conhecer o mundo fora dos limites da escola 
e da casa, mesmo para eles há um labirinto a percor-
rer. Primeiro, é preciso escolher e qualificar-se para 
a atividade escolhida. Depois, encarar o competitivo 
mercado de trabalho, submetendo-se à seleção, por 
vezes massacrante, com rodadas de entrevistas e a 
pergunta indefectível: “Você tem alguma experiência?”

A Constituição Federal proíbe a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Estes 
são regidos por legislação própria, que permite con-
trato especial de trabalho, com tempo determinado 
de, no máximo, 2 anos. A empresa que contrata fica 
responsável por matricular o jovem em instituição de 
ensino, onde ele receberá treinamento teórico e práti-
co. Na modalidade, o jovem aprendiz tem direito a sa-
lário mínimo por hora trabalhada e vale-transporte. A 
jornada de trabalho é de 6 horas diárias, incluindo as 
destinadas ao curso. Aqueles que já tenham concluí-
do o ensino fundamental podem trabalhar até 8 horas, 
nelas computado o tempo destinado à aprendizagem 
e ao treinamento.

Dos 30,32 milhões de brasileiros com idade en-
tre 16 e 24 anos, 20,23 milhões são economicamente 
ativos. Os serviços, o comércio e a indústria de trans-
formação são os que mais empregam.

Ainda assim, o índice de desemprego é muito 
alto: 18,9%, enquanto a taxa média do desemprego, 
em geral, no ano de 2012, situou-se em 5,5%, segun-
do a Pesquisa Mensal do Emprego – PME, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A via mais eficiente de mudar isso, facilitando ao 
jovem acesso ao mercado de trabalho, é qualificá-lo. 
O PRÓ-JOVEM, no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Emprego, não tem outro objetivo e o faz com a ofer-
ta de cursos, além de convênios voltados para a faixa 
etária que vai dos 16 aos 24 anos. Atualmente, há 26 
convênios em andamento, beneficiando quase 54 mil 
jovens oriundos de famílias carentes.

O que existe, nobres colegas, é bom, mas não 
é tudo. Há muito ainda a se fazer. Os cursos e progra-
mas carecem de aprimoramento no que diz respeito 
à permanente adequação dos currículos e propostas 
pedagógicas. A boa formação precisa ser valorizada, 
até porque o Brasil vive um apagão de profissionaliza-
ção em nível técnico. O empregador disposto a investir 
e apostar na formação da mão de obra do jovem que 
se qualificou ou está se qualificando merece ser valo-
rizado e receber incentivos.

O trabalhador jovem forma uma categoria à par-
te, especialmente sensível às políticas públicas e a 
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quaisquer medidas que digam respeito, de um lado, ao 
trabalho, e de outro, à juventude e à educação.

Na verdade, Sr. Presidente, as questões relaciona-
das à juventude, de modo geral, são verdadeiramente 
desafiadoras. As condições de vida do jovem devem 
ensejar uma reflexão permanente visando melhorar 
sua educação e saúde, sua segurança física e seu 
bem-estar emocional.

O Brasil precisa de seus jovens. Quanto a isso, 
aliás, os lugares-comuns são inevitáveis: “O jovem de 
hoje é o adulto de amanhã.” Ou então: “O futuro está 
nas mãos das novas gerações”.

Há nessas afirmações, de certa forma, um grau 
de acomodação e conformismo das gerações mais 
velhas, como que a assumir sua impotência diante de 
problemas que não conseguiram solucionar. Contudo, 
Sr. Presidente, para que os adultos de amanhã pos-
sam fazê-lo, os adultos de hoje não podem se eximir 
de suas responsabilidades. Cabe a nós prepará-los, 
orientá-los, cuidar deles, pavimentar-lhes os caminhos, 
equipá-los educacionalmente, dotá-los de valores éti-
cos e consciência social.

Portanto, neste que é o Dia Internacional do Jo-
vem Trabalhador, convido os nobres colegas a pensar 
nisso. É a única forma realmente eficaz de construir-
mos o futuro.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, estou aqui com a 
camisa dos professores, que me foi dada pela Depu-
tada Fátima Bezerra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim à 
tribuna para fazer um apelo à SPU. O Município de 
Petrolina doou, há mais de 50 anos, um terreno para 
a construção do aeroporto, que não cabia mais na ci-
dade e foi para onde está hoje. E o terreno onde fica-
va o aeroporto foi ocupado, com base em lei feita pelo 
Prefeito e por várias instituições, entre elas a Assem-
bleia de Deus, uma grande igreja, que trabalha com a 
sociedade, a Igreja Missionária Tabernáculo, e tantas 
outras instituições.

Agora a SPU está mandando derrubar tudo. Não 
é possível uma coisa dessas. O terreno era da Prefei-
tura. Ela o doou, e doou outro terreno depois.

Então, quero fazer um apelo à SPU para que não 
derrube coisa nenhuma em Petrolina. Esse terreno tem 
que retornar à Prefeitura e ficar com esse pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabéns 
ao Deputado Gonzaga Patriota.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna mais uma vez para fazer um veemente ape-
lo à Superintendência do Patrimônio da União – SPU 
para que reveja a decisão lançada em ação movida 
contra as igrejas evangélicas que têm seus templos 
religiosos construídos no Parque Municipal, na qual 
pede a devolução dos terrenos.

Sr. Presidente, não quero entrar no mérito da 
questão, mas acho que a União está discriminando as 
igrejas evangélicas em Petrolina, está usando de dois 
pesos e duas medidas quando trata de forma desigual 
as empresas, entidades e órgãos públicos que estão 
localizados na área do Parque Municipal. Desde o ano 
de 1976 até o ano de 2009, a Prefeitura Municipal, por 
meio de lei aprovada pela Câmara de Vereadores, fez 
a doação de 33 áreas dentro do Parque Municipal e 
comercializou seis para o Hotel IBIS, Hospital Infan-
til HGU, Posto de Combustível, Lojas da Honda e da 
Nissan e o shopping center.

Nas áreas doadas estão construídos os prédios 
da COMPESA, do SESI, do SENAI, da APAE, da 8ª 
Diretoria da Saúde, do Conselho Regional de Medici-
na de Pernambuco – CREMEPE, da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Petrolina – ASSEA, do 
Centro de Professores de Pernambuco – CPP, do Tri-
bunal Regional Eleitoral – TRE, da Procuradoria Geral 
da Republica – PGR, da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, do Ministério Publico da União – MPU, 
e tantos outros.

Como exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, todas as áreas foram doadas por meio de lei, 
aprovada pelo Poder Legislativo Municipal e sancio-
nada pelo Poder Executivo, e em nenhum momento 
foi alegada qualquer ilegalidade e/ou inconstituciona-
lidade. No entanto, só agora, depois que as igrejas 
evangélicas construíram os seus templos, onde os fies 
professam a sua fé, a União quer os terrenos de volta. 
E os outros? Por que só os terrenos ocupados pelas 
igrejas evangélicas?

Quero aqui dar o meu testemunho do grande 
trabalho que as igrejas evangélicas desenvolvem em 
Petrolina na área social, na recuperação de vidas em 
riscos, seja emocional, espiritual, financeiro ou conjugal, 
bem como de recuperação de vícios ilícitos, no combate 
e recuperação de pessoas viciadas em drogas, pros-
tituição infantil e defesa da criança e do adolescente.

As igrejas evangélicas localizadas no Parque 
Municipal, que estão sendo despejadas pela União, 
Sr. Presidente, têm um trabalho social muito impor-
tante em Petrolina e desenvolvem trabalhos conheci-
dos, como os que são feitos nos centros de recupera-
ção para dependentes de álcool e drogas – AGAPE 
e CRELPS. Além desses trabalhos sociais, realizam 
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atividades como distribuição de alimentos, cursos 
profissionalizantes, atenção às mulheres vítimas de 
violência doméstica e desenvolvimento de trabalhos 
na área de prevenção de doenças.

A Igreja Assembleia de Deus Madureira, que 
também está localizada no Parque Municipal, construiu 
uma escola no assentamento Água Viva I e um Posto 
de Saúde no Água Viva II e entregou à Prefeitura Mu-
nicipal para que ela oferecesse serviços de educação 
e saúde àquele povo tão carente de atenção básica 
dos poderes públicos. A parceria das igrejas evangé-
licas com os poderes públicos para o enfrentamento 
das questões sociais do Município de Petrolina repre-
senta hoje uma grande parcela de serviços prestados 
à comunidade mais carente.

Não entendo, Sr. Presidente, por que esse tra-
tamento da União para com as igrejas evangélicas, 
porque a própria Presidente Dilma Rousseff reconhece 
que é de grande importância o trabalho social desen-
volvido pelas igrejas evangélicas em todo o Brasil. No 
ano passado ela reuniu, no Palácio do Planalto, inte-
grantes da Federação de Comunidades Terapêuticas 
Evangélicas do Brasil – FETEB, com o objetivo de co-
nhecer o trabalho desenvolvido pelas comunidades. No 
Brasil existem cerca de 3 mil comunidades que cuidam 
de aproximadamente 60 mil dependentes químicos.

Só para reforçar ainda mais a importância dos 
trabalhos sociais realizados pelas igrejas evangélicas, 
quero mencionar uma série apresentada pela TV Globo 
sobre as obras sociais desenvolvidas por algumas das 
dezenas das igrejas evangélicas que existem no Brasil.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este discurso 
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa 
e que seja encaminhado para a Superintendência do 
Patrimônio da União para que reveja esse caso, pois 
as igrejas evangélicas localizadas no Parque Municipal 
foram notificadas pela Prefeitura Municipal de Petrolina, 
pelo embargo das obras neste dia 18 de abril, para que 
desocupem de imediato os terrenos. A Igreja Evangé-
lica Missionária Tabernáculo do Deus Vivo entrou com 
recurso na Justiça Federal em Recife, Pernambuco.

Esperamos que o resultado seja favorável, en-
quanto não se resolve em definitivo o problema.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Marllos Sampaio.
O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, está aqui conosco o 
Prefeito de Novo Oriente, um importante aliado nosso 
no Estado do Piauí, que veio a Brasília em busca de 
recursos para o seu Município.

Nós estamos dando total apoio aos Prefeitos que 
aqui nos procuram. Também estão conosco o Prefeito 

de Esperantina, Lourival Bezerra, e o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Piauí, Deputado Themísto-
cles Filho, que também buscam garantir sustentabili-
dade à região que representamos nesta Casa, o que 
é muito importante. Esses Prefeitos têm feito constan-
tes viagens a Brasília esperando ansiosamente pela 
abertura do limite para o empenho de novas emendas 
que vá beneficiá-los.

Peço que seja divulgada no programa A Voz do 
Brasil e nos meios de comunicação da Casa a luta 
constante do Prefeito de Novo Oriente, Marcos Vinícius.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito bem, 
Deputado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem 
recebi em meu gabinete o Prefeito de EsperantIna, 
Lourival Bezerra, e sua comitiva.

O Prefeito Lourival, de Esperanbna, apresentou-
-me os projetos que tem para o Município. Ele está 
implantando um modelo de gestão muito eficaz e me 
pediu apoio e os recursos de minhas emendas. Como 
filho de Esperantna, reafirmei ao Prefeito meu com-
promisso e dedicação para com os esperantinenses.

Aproveitei para mostrar-lhe a planta do Estádio 
de Esperanfina, que será construído com recursos de 
emenda de minha autoria, no valor de R$2 milhões. O 
projeto será entregue para análise da Caixa Econômi-
ca Federal na próxima semana.

Também consegui empenhar R$2,5 milhões 
para a reforma e a ampliação do Mercado Público, 
R$ 487.500,00 para o calçamento de ruas na Vila 
Salvador Machado, na Rua Abigail Araújo, no bairro 
Carraspanha, e três ruas no bairro Vila Kolping. Para a 
reestruturação do Parque Ecológico Cachoeira do Uru-
bu, garantimos o empenho de R$450 mil. Além disso, 
Esperança deve ganhar duas Academias da Saúde, 
no valor de R$100 mil cada.

Também recebi a visita do Prefeito Marcos Vini-
cius, de Novo Oriente. Ele também veio pedir apoio fi-
nanceiro para o Município. Já conquistamos para Novo 
Oriente uma patrulha mecanizada agrícola no valor de 
R$160 mil e destinei uma emenda no valor de R$700 
mil para a construção de um estádio de futebol.

É importante a iniciafiva dos Prefeitos de buscar 
recursos para seus Municípios e eu, na condição de 
Deputado Federal, estou comprometido com a popu-
lação piauiense, colaborando com minhas emendas 
e com minha voz, cobrando do Governo Federal mais 
investimentos para os Municípios do meu Estado. Pre-
cisamos de grandes obras, mas, infelizmente, o Piaui 
é sempre deixado para úlbmo plano. Continuarei firme 
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minha peregrinação pelos Ministérios para cobrar a li-
beração de recursos para o meu Estado.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na sexta-feira daremos continuidade ao tra-
balho de mobilização, encabeçado por associações e 
Municípios, em defesa do traçado estratégico para o 
projeto de construção da Ferrovia da Integração.

Pretendemos, com isso, defender os interesses 
econômicos e estratégicos das regiões de Itajaí, Blu-
menau, Rio do Sul, Lages, Curitibanos, Campos Novos, 
Herval d’Oeste, Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, Maravilha 
e São Miguel do Oeste.

Com certeza, queremos que se torne realidade 
esse sonho para viabilizar, principalmente, o oeste de 
Santa Catarina, porque queremos exportar os valo-
res agregados das agroindústrias catarinenses pelo 
Porto de Itajaí.

Então, será mais uma grande mobilização, dando 
continuidade ao trabalho que estamos fazendo junta-
mente com o Presidente da Frente Parlamentar das 
Ferrovias, Deputado Pedro Uczai.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Com 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em primeiro lugar, a educação merece não 
só 10% dos royalties do petróleo, mas 100%, porque 
educação é cidadania.

Sr. Presidente, eu gostaria, neste momento, de 
falar de 2 eventos ocorridos na minha cidade: um or-
ganizado pela CUT, referente ao 1º de Maio: Oficina 
Regional – Preparativos 1º de Maio – Recursos Ener-
géticos, Consumo Consciente, Produção e Indústria. 
Tivemos uma discussão muito importante sobre esses 
temas. O evento foi realizado no Sindicato dos Bancá-
rios de Guarulhos.

Também participaram da atividade Sandra Ama-
deu, representando a Secretaria Municipal do Trabalho; 
Luiz Carlos Teodoro, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, que debateu sobre Produção e Indústria; 
Jessé Costa, Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Guarulhos, e Carlos, representante da CUT esta-
dual, entre outros dirigentes sindicais.

Durante a oficina, fiz questão de ressaltar que na 
data estava sendo comemorado o Dia do Índio, apro-
veitando para informar sobre a participação na nego-
ciação entre os indígenas e o Presidente da Câmara 
Federal. Houve apoio geral.

Na oportunidade discorri também sobre as leis 
que beneficiam a classe trabalhadora, como a PEC 
nº sobre as 40 horas semanais e o fim do fator previ-

denciário. A aprovação da lei que estende os direitos 
trabalhistas constitucionais às trabalhadoras domés-
ticas, observando que a aprovação da PEC nº foi a 
determinação do fim do trabalho escravo que ainda 
era permitido no Brasil.

O segundo evento foi realizado na segunda-feira, 
para a entrega de certificados do Projeto Mulheres da 
Paz, promovido pela Coordenadoria da Mulher do Mu-
nicípio de Guarulhos.

A ação capacitou 140 líderes femininas das re-
giões do Haroldo Veloso e Pimentas, de 2011 a 2012, 
para identificar jovens em situação de conflito com 
idade entre 15 e 24 anos e reintegrá-los à sociedade 
por meio de ações sociais. A ação foi resultado de uma 
parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Justiça, 
por meio do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, iniciativa que foi criada 
em 2007 pelo Governo Federal e implementada em 
vários Estados brasileiros e que proporcionou às suas 
integrantes a formação em cidadania, direitos huma-
nos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria 
da Penha, inclusão digital, mediação de conflitos e re-
lações de gênero e de igualdade. Para desenvolver os 
trabalhos elas receberam um auxílio mensal de R$190 
e vale-transporte.

Criado pelo Ministério da Justiça em agosto de 
2007, o PRONASCI tem por objetivo articular ações 
de segurança pública e sociais para o enfrentamento 
da criminalidade. Busca atingir as causas que levam 
à violência, sem abrir mão das estratégias de ordena-
mento social e segurança pública.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Peço descul-
pas à Deputada Janete Rocha Pietá, mas esse tempo 
está improrrogável. V.Exa. será atendida com a total 
divulgação do seu belíssimo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Vanderlei Siraque.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero agradecer à Presidenta Dilma Rousseff 
pela medidas que tem adotado em prol da competiti-
vidade da indústria nacional, da desoneração do setor 
químico e do setor de etanol.

O PIS/COFINS do etanol foi reduzido a zero por 
cento, o que vai significar uma redução de R$ 0,12 por 
litro de combustível do etanol. Foi elevada de 20% para 
25% a adição de álcool anidro à gasolina e o setor quí-
mico teve redução do PIS/COFINS de 9,25% para 1%.

A Presidenta Dilma está no caminho certo. Era 
uma reivindicação da Frente Parlamentar em Defesa 
da Competitividade da Cadeia do Setor Químico, Pe-
troquímico e Plástico do Brasil.

Obrigado.
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 O SR. EDINHO BEZ – (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que 
a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou 
sessão solene pelo transcurso de 47 anos de funda-
ção do PMDB.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qua-
lidade de Deputado Federal do maior partido do Bra-
sil, o PMDB, com muito orgulho tomo a palavra nesta 
oportunidade para prestar a minha homenagem ao 
PMDB pelos 47 anos de sua fundação.

O MDB e seu sucedâneo, o PMDB, têm funda-
mental participação na história recente do Brasil e de 
Santa Catarina. Os 47 anos de fundação do partido fo-
ram comemorados em sessão especial da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina. A primeira 
executiva do partido teve o gabinete regional eleito em 
23 de abril de 1966, no plenário da Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina.

Estive presente à sessão especial, promovida 
pelo Diretório Estadual do PMDB e pela bancada do 
PMDB na Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina, realizada no último dia 22 de abril.

A história do PMDB catarinense e a sua impor-
tância para o fortalecimento de Santa Catarina foram 
ressaltadas na sessão especial em que se comemo-
raram os 47 anos de fundação do partido. O PMDB 
é o partido mais longevo da atual quadra da história 
brasileira – nunca interrompeu suas atividades. O MDB 
e o PMDB têm em seu nome a razão do sucesso e 
empatia popular, pois nessas siglas está a razão de 
ser da política – Movimento Democrático –, que está 
acima das pessoas, porque o nosso partido é de todos 
os peemedebistas que lutam pelos avanços sociais e 
econômicos no Brasil.

Os cinco ex-Governadores que marcaram a his-
tória da sigla, a partir de 1986 – Pedro Ivo Figueiredo 
Campos, Casildo João Maldaner, Paulo Afonso Evan-
gelista Vieira, Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Pi-
nho Moreira –, receberam homenagens da bancada 
estadual do PMDB.

O ex-Governador Luiz Henrique enviou um vídeo 
aos companheiros destacando a trajetória do MDB/
PMDB, já que não pôde estar presente à sessão de-
vido a compromissos no Congresso Nacional.

O Presidente Estadual do PMDB, Eduardo Pi-
nho Moreira, relembrou a importância da história do 
PMDB para o crescimento de Santa Catarina e enfa-
tizou a força que o partido conquistou no decorrer de 
sua trajetória, consolidado atualmente como a maior 

força política do Estado e do País. “Mais de 10% da 
força do PMDB estão aqui em Santa Catarina”, afirmou.

Além dos ex-Governadores, cada Deputado indi-
cou individualmente mais um homenageado. Em nome 
deles, o Deputado Edison Andrino fez um resgate da 
história do PMDB.

O primeiro diretório do partido foi formado em 23 
de abril de 1966, em reunião realizada no plenário da 
própria Assembleia, que à época tinha como sede o 
atual prédio do 4º Batalhão da Polícia Militar, no cen-
tro de Florianópolis. Estávamos sob os auspícios da 
ditadura. O Governo decidiu implantar o bipartidaris-
mo, depois do Golpe de 1964, e todos os partidos em 
atividade foram extintos.

O MDB surgiu como partido de oposição. A Arena 
representava o Governo. Entre os fundadores da sigla 
na capital estavam dois dos homenageados na ses-
são dessa segunda: Aloísio Piazza e Edison Andrino.

Encerro lembrando que se trata, há muito tempo, 
do maior partido do Brasil. Tenho orgulho de pertencer 
ao maior e melhor partido do País já exercendo o sexto 
mandato de Deputado, cinco de Deputado Federal e 
um de Deputado Estadual, sempre pelo PMDB.

Cumprimento todos os que confiaram no partido 
e todos os que continuam ingressando no partido, que 
cresce em número de filiados. Cumprimento, principal-
mente, os seus fundadores.

Cumprimento o líder da bancada na Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina, autor do requerimento 
de realização da sessão especial, Deputado Carlos 
Chiodini, e todos os companheiros do Estado e do 
País, porque o PMDB é o partido do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi-

são da oradora.) – Eu quero, Sr. Presidente, saudar 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação – CNTE, o SINTERN e todos os sindicatos de 
trabalhadores em educação da rede pública pelo País 
afora que, ao longo destes 3 dias, desenvolvem uma 
paralisação nacional e uma mobilização social e polí-
tica muito importante em defesa da educação.

Hoje fomos recebidos pelos Presidentes do Sena-
do e da Câmara. Vários Parlamentares acompanharam 
a CNTE. Na ocasião, cobramos do Congresso Nacio-
nal a aprovação do Plano Nacional de Educação já, a 
vinculação dos recursos dos royalties do petróleo para 
a educação, bem como a destinação dos 10% do PIB 
para a educação.

Portanto, Sr. Presidente, fica a saudação não só 
em meu nome, mas em nome da bancada do Partido 
dos Trabalhadores. Quero saudar a CNTE, a CUT e 
as demais entidades e dizer aos mais de 2 milhões 
de professores pelo Brasil afora: nada de desistir; pelo 
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contrário, afirmar a luta, ousar, lutar por um Plano Na-
cional de Educação à altura de enfrentar os desafios 
da educação brasileira!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito bem. 
V.Exa. será atendida.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar um ato simbóli-
co importante realizado em Pernambuco pelos 58 anos da 
formação da primeira Liga Camponesa na Galileia, Espírito 
Santo. Participaram do ato familiares de Francisco Julião, 
representantes de diversos movimentos camponeses, que 
marcaram, inclusive através do trabalho da Comissão da 
Verdade, o registro desse importante momento da história 
da luta popular de Pernambuco.

Nós fazemos aqui o registro do Memorial das 
Ligas Camponesas no Brasil, que está sendo cons-
truído na Galileia.

Quero saudar os companheiros Edval Cajá, Ana-
cleto Julião e todos os participantes desse evento pro-
movido para o resgate histórico da luta popular campo-
nesa no Brasil e da primeira Liga Camponesa no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado João Paulo Lima.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero registrar a 
importância da luta dos trabalhadores em educação, 
através da CNTE. Eles estiveram aqui hoje nessa luta 
incansável. Parlamentares do Partido dos Trabalhado-
res aqui e nos Estados se têm destacado nessa luta, 
a exemplo da nossa companheira Deputada Fátima 
Bezerra.

Esta é a luta de quem quer revolucionar o Bra-
sil: a luta pelos 10% dos PIB, pelo Plano Nacional de 
Educação e pela destinação dos recursos dos royalties 
do petróleo para uma área estratégica para o futuro 
da nossa Nação.

Sr. Presidente, por falar em luta pela educação, 
entre os dias 21 e 26 de julho, Recife realizará a 65ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência – SBPC, o mais importante fórum 
nacional para a difusão dos avanços da ciência nas 
diversas áreas do conhecimento e o fórum de deba-
tes de políticas públicas para a ciência e tecnologia.

Como todos nós sabemos, a SBPC reúne, todos 
os anos, número expressivo de pesquisadores das 
universidades públicas brasileiras e dos institutos de 
ciência e tecnologia, também públicos. Hoje essas ins-
tituições são as maiores responsáveis pela realização 
de quase toda a pesquisa produzida no Brasil.

Sabemos o quanto a pesquisa é um instrumento 
fundamental para a estratégia de um país independente.

Quero dizer da nossa preocupação, Sr. Presiden-
te. Quando fui Prefeito, inclusive já no ano de 2001, 
Deputada Rosane, já mandávamos para Salvador 
2.700 professores para representar a Prefeitura da 

cidade do Recife e participar desse importante fórum, 
para que eles fossem um instrumento vivo de divul-
gação e estímulo à ciência e à pesquisa para nossos 
alunos da rede pública. Isso se estendeu e foi essa a 
maior participação na SBPC desde 1948, ano de sua 
fundação. Essa presença foi significativa não só para 
fortalecer a rede pública municipal, mas também para 
estimular a participação de outros Governos Munici-
pais de todo o Brasil.

Em 2002, a reunião foi realizada em Goiânia, 
Goiás. Em 2007, eu era Prefeito reeleito, e a SBPC 
contou com a presença de 17 mil participantes em 
Recife, aumentando e ampliando a discussão.

Por isso, Sr. Presidente, neste minuto final, dian-
te da importância de um fórum dessa magnitude para 
toda a sociedade brasileira, quero levar a minha su-
gestão à Presidenta Dilma Rousseff, como porta-voz 
do pleito de alguns reitores: que S.Exa. se reúna com 
os reitores das universidades públicas por meio da 
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior e nos dê a 
grata satisfação da sua presença na 65ª Reunião da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que 
será realizada em Recife.

Eu queria, Sr. Presidente, que este discurso fos-
se divulgado nos diversos órgãos de comunicação da 
Casa, numa ampla divulgação.

Espero contar com a presença da Presidenta 
Dilma nesse fórum e que S.Exa. receba a ANDIFES 
como reconhecimento a esse importante fórum dos 
educadores e pesquisadores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 
atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de 21 a 
26 de julho, a cidade do Recife vai sediar a 65ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência – SBPC, o mais importante fórum nacional 
para a difusão dos avanços da ciência nas diversas 
áreas do conhecimento e fórum de debates de políti-
cas públicas para a ciência e tecnologia.

Como todos sabem, a SBPC reúne, todos os anos, 
número expressivo de pesquisadores das universida-
des públicas brasileiras e dos institutos de ciência e 
tecnologia, também públicos. Hoje essas instituições 
são as maiores responsáveis pela realização de quase 
toda a pesquisa produzida no País.

E um país que está crescendo como o nosso, 
nas mais diferentes áreas, tem por obrigação dar o 
maior respaldo a essa iniciativa. Será um momento de 
fundamental importância para os debates científicos 
e também para discussão dos gargalos jurídicos que 
às vezes tornam alguns obstáculos intransponíveis à 
realização de pesquisa em instituições públicas.
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Sem falar que a SBPC também é uma fonte rica 
de produção de conhecimento para professores e es-
tudantes de todos os níveis, profissionais liberais e 
visitantes. E os nobres colegas sabem que o conheci-
mento científico é de suma importância para o cresci-
mento de uma nação, já que este envolve questões de 
ordens diversas como as questões políticas, filosóficas, 
éticas e econômicas.

Na época em que estive à frente da Prefeitura do 
Recife, procurei dar o máximo possível de condições 
para que os professores da rede municipal pudessem 
participar efetivamente do evento, financiando mais 
de 70% das despesas com passagens aéreas e hos-
pedagens.

Em 2001, meu primeiro ano de governo, conse-
guimos levar 2.700 professores para a SBPC em Sal-
vador. Segundo os organizadores do fórum, essa foi 
a maior caravana já registrada em reuniões da SBPC, 
desde a sua fundação, em 1948.

Em 2002 a parceria continuou, e levamos cen-
tenas de professores para Goiás. Em 2003, a SBPC 
foi realizada em Recife e foi considerada até então a 
maior reunião anual da SBPC, com o registro oficial 
de mais de 17.300 inscritos e o maior número de ativi-
dades já realizadas no evento. Esse trabalho perdurou 
até o meu último ano de governo, em 2008, quando 
levamos mais uma caravana de professores da rede 
municipal para Campinas, em São Paulo.

Diante da importância de um fórum dessa mag-
nitude para toda a sociedade brasileira, quero aqui 
levar a minha sugestão à Presidente Dilma Rousseff, 
como porta-voz do pleito de alguns reitores, para que 
S.Exa. se reúna com os reitores das universidades 
públicas por meio da ANDIFES – Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior e nos dê a grata satisfação da sua presença 
na 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência – SBPC, a ser realizada em 
julho, no Recife.

Para encerrar, gostaria de citar uma frase do pro-
fessor e escritor austríaco Peter Drucker que reflete 
bem a importância da SBPC para todos nós. Ele dis-
se: “O conhecimento e a informação são os recursos 
estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. 
E os portadores desses recursos são as pessoas”.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Pedro Eugênio.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, venho, inicialmente, fazer um 
pronunciamento em defesa dos moradores de Vila do 
Campo, em Porto de Galinhas, Município de Ipojuca, 
em meu Estado, Pernambuco.

Falo sobre a situação dos ex-moradores de Vila 
do Campo, localizada entre Porto de Galinhas e Ma-
racaípe, área reconhecidamente de grande potencial 
turístico daquele Município de Ipojuca.

Na manhã do dia 19 de março, cerca de 150 fa-
mílias foram desalojadas durante uma ação de rein-
tegração de posse movida pelo Governo do Estado 
de Pernambuco. O fato foi manchete nos jornais, que 
mostraram que a ação ocorreu de forma violenta. Os 
ex-moradores relataram que foram agredidos por po-
liciais do batalhão de choque, retirados de seus lares 
de forma desumana, o que levou o desespero a crian-
ças, idosos e adultos.

A respeito do terreno que foi objeto dessa rein-
tegração de posse, quero ressaltar que é um terreno 
que pertencia ao Governo do Estado, que o vendeu, 
em 2008, para fins de exploração turística. Essa área 
é conhecida como Casa do Governador, à beira-mar. 
Em parte dessa área estava localizada a citada Vila 
do Campo. Embora já não pertencendo mais ao po-
der público, o atual Governo deu sequência à ação 
judicial que havia começado em 2007, antes ainda de 
concluir a venda.

Em novembro do ano passado, o Juiz Haroldo 
Carneiro Leão Sobrinho, da Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Ipojuca, instou o Governo estadual a 
providenciar – e isto é muito importante – a realocação 
das pessoas e a concessão de auxílio-moradia atra-
vés de programa social próprio. Nada disso foi feito, 
Sr. Presidente.

Estive no Clube Municipal de Ipojuca e lá verifiquei 
as péssimas condições de parte das famílias. A outra 
parte das famílias, segundo consta, foi procurar abrigo 
em casas de parentes e amigos. No Clube Municipal, 
por sua vez, o teto está com goteiras e ameaça desa-
bar; a energia e a água estão muitas vezes desligadas; 
não há alimentação adequada para essas famílias.

Portanto, venho cobrar medidas urgentes do Go-
verno do Estado e da Prefeitura de lpojuca, tais como 
auxílio-moradia, assistência social de qualidade, ga-
rantia de local seguro, com água potável e energia 
elétrica, para aqueles que estão desabrigados, for-
necimento de cestas básicas, cadastramento urgente 
das famílias em programa habitacional.

Trago este fato para mostrar ao Governo do Es-
tado e à Prefeitura Municipal os graves efeitos de 
uma reintegração de posse feita sem atentar para as 
pessoas. Quero reforçar que a situação das famílias 
desalojadas na Vila do Campo poderia ter sido evita-
da se, antes de o processo ter transitado em julgado, 
houvesse a iniciativa de negociação com as famílias, 
dando a elas alternativas de sobrevivência, habitação 
digna e serviços públicos adequados.
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Sr. Presidente, feito este pronunciamento, que 
considero da maior importância, em defesa da popu-
lação de Ipojuca, quero consignar a importância de 
termos realizado hoje uma sessão na qual foi prestada 
homenagem à CONTAG.

Para que seja incorporado aos Anais da Casa, 
deixamos pronunciamento no qual chamamos atenção 
para a importância fundamental que a CONTAG tem 
tido na defesa do povo camponês da agricultura fami-
liar em todo o Brasil. A CONTAG tem sido elemento 
fundamental para a organização dos trabalhadores, e 
é difícil encontrar uma conquista sequer que tenha sido 
obtida pelos trabalhadores rurais, sejam assalariados, 
sejam agricultores familiares, sem que a CONTAG te-
nha estado à frente da luta.

Portanto, meus parabéns à CONTAG por esses 
50 anos de luta em prol da agricultura familiar!

Por fim, quero consignar que, como coordenador 
da bancada do Nordeste, realizamos hoje mais uma 
reunião e estamos atentos e ativos, toda a bancada do 
Nordeste, em defesa da nossa região, principalmente 
do Semiárido neste momento.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna falar sobre a situação dos ex-moradores 
da Vila do Campo, localizada entre Porto de Galinhas 
e Maracaípe, em Ipojuca, Pernambuco.

Na manhã do dia 19 de março, cerca de 150 fa-
mílias foram desalojadas durante uma ação de rein-
tegração de posse movida Governo do Estado. O fato 
foi manchete nos jornais de Pernambuco pela forma 
violenta e desorganizada com que se deu. Os ex-
-moradores relataram que foram agredidos por poli-
ciais do batalhão de choque, retirados de seus lares 
de forma desumana, levando desespero a crianças, 
idosos e adultos.

A respeito do terreno, quero ressaltar que, em 
2008, o Governo do Estado vendeu para fins de ex-
ploração turística a ampla área à beira-mar, conhecida 
como Casa do Governador. Em parte dessa área estava 
localizada a Vila do Campo. Embora já não pertencen-
do mais ao poder público, o Governo deu sequência 
à ação judicial que havia começado em 2007, antes 
ainda de concluir a venda.

Em novembro do ano passado, o Juiz Haroldo 
Carneiro Leão Sobrinho, da Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Ipojuca, instou o Governo Estadual a 
realocar as pessoas e a conceder de auxílio-moradia 
através de programa social próprio. Como nada disso 
foi feito, hoje parte dos moradores está amontoada e 
vivendo em péssimas condições no Clube Municipal 

de Ipojuca. A outra parte mudou-se para a casa de 
parentes e amigos.

No domingo de Páscoa, visitei as famílias para 
conferir de perto essa situação. O cenário que vi foi 
desumano. As famílias estão em um espaço sem pri-
vacidade e divisão de cômodos. O clima tenso e inse-
guro está gerando conflitos violentos entre as pessoas. 
As crianças estão fora da sala de aula, sem condições 
de estudar, já que o Clube Municipal, para onde fo-
ram transferidas, fica distante da escola onde esta-
vam matriculadas. O teto do clube tem goteiras e está 
ameaçando ruir. As famílias relataram que a energia 
elétrica e a água do local são desligadas. Estão, após 
ter sofrido o trauma de serem expulsos de seus lares, 
sem assistência adequada e sem condições de viver 
e criar seus filhos com dignidade.

Portanto venho cobrar medidas urgentes do Go-
verno do Estado e da Prefeitura de lpojuca, tais como 
auxílio-moradia adequado à realidade de lpojuca, onde 
os imóveis possuem um alto valor de aluguel, devido 
à presença de Suape e de praias de grande atração 
turística; assistência social de qualidade, incluindo 
instalação de creches e postos de saúde provisórios 
às famílias desabrigadas; garantia de local seguro, 
com água potável e energia elétrica; fornecimento de 
cestas básicas; cadastramento urgente das famílias 
em programa habitacional do Município ou no Minha 
Casa, Minha Vida do Governo Federal.

Trago este fato para mostrar ao Governo do Esta-
do e à Prefeitura Municipal de lpojuca os graves efeitos 
de uma reintegração de posse feita sem atentar para 
as pessoas. Quero reforçar que a situação das famílias 
desalojadas da Vila do Campo, em Ipojuca, poderia ter 
sido evitada se, antes do processo ter transitado em 
julgado, houvesse a iniciativa de negociação com as 
famílias, dando a elas alternativas de sobrevivência, 
habitação digna e serviços públicos adequados.

Chamo atenção a este fato para que medidas 
sejam tomadas pelos órgãos estaduais e da Prefeitura 
a favor do bem-estar social dos habitantes da cidade 
que viveu situação tão vexatória.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi com 
enorme satisfação que vim ao plenário desta Casa 
participar da sessão solene em homenagem aos 50 
anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, a CONTAG. Quero ressaltar que essa 
instituição, nascida em 22 de dezembro de 1963, foi a 
primeira entidade sindical camponesa de caráter na-
cional e legalmente reconhecida com o objetivo de dar 
representatividade aos homens e mulheres do campo, 
defendendo seus direitos.

Nós sabemos que a CONTAG surgiu graças à 
união de sindicatos e federações de trabalhadores ru-
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rais, construindo o Movimento Sindical dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, impulsionado 
pela luta contra os grandes latifúndios e em defesa da 
reforma agrária.

De lá para cá, graças à capacidade de mobili-
zação e à unidade da CONTAG, das Federações dos 
Trabalhadores Rurais e de sindicatos de todo o País em 
torno de temas importantes, o movimento teve muitas 
conquistas com a Marcha das Margaridas, o Festival 
da Juventude, a Mobilização Nacional dos Assalaria-
dos e Assalariadas Rurais e, o principal deles, o Grito 
da Terra, que acontece todos os anos desde 1995.

Podemos enumerar uma série de avanços com 
essas mobilizações, que consistem em formulação de 
pautas de reivindicações, negociações com os Gover-
nos Federal e Estaduais e encontro de milhares de 
brasileiros de várias partes do País, marchando em 
prol da mesma causa em Brasília.

Podemos citar entre as principais vitórias a criação 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF; a desapropriação de áreas que 
já beneficiaram milhares de famílias; a concessão de 
benefícios previdenciários rurais represados no INSS; 
a inclusão das mulheres na titulação e posse conjunta 
da terra; o Programa de Aquisição de Alimentos; o Pro-
grama de Alimentação Escolar; o Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PA-
DRSS; além de melhorias das condições de trabalho 
dos assalariados e assalariadas rurais.

Tenho muito orgulho em dizer que sempre apoiei 
e continuarei apoiando a causa dos trabalhadores ru-
rais. Minha história com a luta dessa importante clas-
se produtiva começa ainda na infância, porque meus 
pais eram compadres de Francisco Julião, então lí-
der das Ligas Camponesas na época. Os problemas 
existentes no campo já faziam parte do meu universo 
desde criança.

Mais tarde, como político e gestor, pude contribuir 
para o setor rural no cargo de Secretário de Agricultu-
ra do Governo de Miguel Arraes, nos anos de 1989 e 
1990. Nessa época, em Pernambuco e no Nordeste, 
as principais reivindicações dos trabalhadores do cam-
po eram a eletrificação rural; o crédito e a assistência 
técnica para os pequenos agricultores; a conquista da 
aposentadoria rural; e, sobretudo, a reforma agrária.

Nesse período criamos importantes programas de 
apoio e assistência ao homem do campo. Destaco aqui 
programas sociais como o Chapéu de Palha, que con-
tratava os canavieiros para trabalharem em pequenas 
obras públicas, visando amenizar a situação desses 
trabalhadores nos períodos de entressafra da cana-
-de-açúcar, quando grande número deles ficava sem 

renda, e o Água na Roça, que fornecia as motobombas 
para irrigação nas pequenas propriedades agrícolas.

Também nesse período implantamos um grande 
programa de eletrificação rural nas pequenas proprie-
dades e comunidades rurais, além da implantação de 
linhas de crédito rural, concedendo aos pequenos pro-
dutores, através de programas como o Boi na Corda 
e o Vaca Leiteira, a possibilidade de pagamento do 
crédito com a própria produção, ou seja, estabelecen-
do uma espécie de indexador equivalente ao produto.

Já de 2003 a 2006, quando fui Diretor de Gestão 
do Banco do Nordeste, coordenei o PRONAF e ajudei 
a criar o AGROAMIGO, programa de microcrédito rural. 
Ali realizamos a maior revolução na história do crédito 
para a agricultura familiar da história do fomento pú-
blico à agricultura camponesa. Viabilizou-se o acesso 
ao crédito rural por parte de quem outrora não tinha 
acesso algum. Em particular, vale a pena exemplificar 
que a desburocratização realizada pelo BNB junto ao 
MDA, com o apoio da CONTAG, permitiu que as mu-
lheres passassem de uma participação pífia a cerca 
de 50% dos pronafianos. Foi uma das maiores reali-
zações do Governo Lula.

Aqui na Câmara dos Deputados, tive a honra de 
ser o Relator da Lei de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Comissão de Finanças e Tributação – CFT. 
Aprovada em 2010, a norma instituiu a Política Nacio-
nal de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNA-
TER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER, definindo os princípios e os ob-
jetivos dos serviços de assistência técnica rural. Hoje 
esta lei permite que haja eficiência não só de transfe-
rência para a ATER, mas também gestão de projetos, 
garantindo o desenvolvimento e a assistência técnica 
mais eficiente para as comunidades rurais.

Neste momento, na condição de coordenador da 
bancada do Nordeste, continuo envolvido com a cau-
sa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, no senti-
do de acabar com problemas causados pela seca no 
Semiárido. As propostas que temos apresentado ao 
Governo Federal e outras que estamos construindo 
em conjunto com o grupo de Parlamentares da Região 
não visam somente mitigar os efeitos da seca de forma 
emergencial, mas implementar um modelo sustentável 
de produção agrícola no Nordeste que acabe de vez 
com o problema. Estamos juntos na construção de uma 
política que não mais financie uma agricultura vulne-
rável à seca de todos os anos, mas que se adapte e 
encontre meios de vencer as adversidades climáticas, 
garantindo os recursos de forma permanente aos agri-
cultores do Nordeste e de qualquer região que sofra 
com a estiagem.
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 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Em permuta 
com o Deputado Newton Lima, fará uso da palavra o 
Deputado José Genoíno, por até 5 minutos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vol-
to ao tema da reforma política. Qual é o caminho para 
enfrentar essa importante questão?

Sobre o conteúdo da reforma política, está claro 
que esse é um assunto que tem que mexer com siste-
ma partidário, financiamento de campanha, fidelidade 
partidária, participação popular do cidadão eleitor e 
funcionalidade das instituições dos três Poderes.

Sr. Presidente, temos que discutir um caminho 
para essa questão. Qual é o caminho para enfrentar o 
debate de mérito sobre a reforma política?

Por meio de uma emenda constitucional, o Con-
gresso eleito em 2014 seria um Congresso Revisor 
com poderes para revisar os artigos, os parágrafos, 
os incisos da Constituição que dizem respeito ao tema 
da reforma política. Essa eleição seria precedida por 
um plebiscito autorizativo, para que os Deputados e os 
Senadores tivessem o poder, paralelamente, durante 
os trabalhos normais do Congresso Nacional, de vo-
tar conjuntamente – Deputados e Senadores –, num 
Congresso Revisor, como foi o Congresso Constituinte 
de 1987 e 1988, só os artigos relacionados à reforma 
política. Portanto, o sistema tributário e todos os capí-
tulos referentes a outros itens não seriam mexidos por 
esse Congresso Revisor, somente aqueles diretamente 
vinculados com o sistema político, o sistema partidário 
e a participação popular.

O Congresso Revisor trabalharia durante 1 ano, 
de fevereiro até novembro de 2015, para discutir, votar 
e aprovar esses itens. Qual seria a vantagem? Depu-
tados e Senadores se reuniriam, seja nas Comissões 
de mérito, seja na Comissão de sistematização, seja 
no Plenário, para votarmos os itens exclusivos da re-
forma política.

O resultado desse trabalho de um Congresso Re-
visor para a reforma política seria submetido a um refe-
rendo promulgatório daquilo que nós vamos votar aqui.

Qual é a vantagem dessa emenda constitucional? 
Em primeiro lugar, ela resolve a questão da legitimi-
dade, porque, baseado no princípio de que o poder 
emana do povo, esse princípio da soberania popular 
seria respeitado pelo plebiscito autorizativo e pelo re-
ferendo promulgatório.

Em segundo lugar, nós teríamos condições de 
trabalhar juntos, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, porque este é um problema da reforma po-
lítica: o que se vota na Câmara dos Deputados vira 
pingue-pongue e, às vezes, impasse na relação entre 
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

A terceira vantagem, Sr. Presidente, seria esta: 
nós chamaríamos o povo a decidir. Diante de dois 
grandes fracassos da reforma política, o de 2007 e 
o de 2013, o Congresso Nacional não construiu uma 
maioria, uma vontade majoritária para fazer a reforma 
política. Por isso, nós temos que, numa emenda consti-
tucional, convocar o povo para que autorize, na eleição 
de 2014, o poder de Deputado e Senador para revisar 
a Constituição naquilo que diz respeito à reforma polí-
tica. E se retorna isso com o referendo. Portanto, nós 
estamos promulgando uma revisão constitucional da 
reforma política por meio do plebiscito autorizativo e 
do referendo promulgatório.

Acho que este é o caminho para se discutir o 
mérito dessas questões. Há tempo: seria durante o 
ano de 2015. E há método: reunir-se-iam Câmara e 
Senado juntos.

E nós vamos discutir inclusive como enfrentar o 
tema do bicameralismo e do quórum de três quintos. 
Se houver um obstáculo intransponível por parte do 
Poder Judiciário, nós podemos inclusive enfrentar essa 
questão na base dos três quintos; ou, como era an-
tigamente, votam Câmara e Senado separadamente. 
Mas a reunião de Deputados e Senadores no mesmo 
momento, no mesmo lugar, é fundamental para viabi-
lizarmos o tema da reforma política.

Portanto, Sr. Presidente, acho que nós devería-
mos construir um consenso político, suprapartidário, 
para enfrentar essa questão depois da eleição. Quem 
ganhar – a maioria – enfrentará essa questão. 

Essa é a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Paulo Feijó, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, 
pelo prazo de 1 minuto.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, com 
muita satisfação faço o registro da presença neste 
plenário do Vice-Prefeito de Santa Isabel, Pastor Da-
vid de Lucena, do Partido Verde, e do nosso Vereador 
Maurício Platz.

Eu quero saudá-los e, na pessoa de S.Exas., 
também saudar o nosso povo querido de Santa Isa-
bel, paraíso da Grande São Paulo, cidade que é hoje, 
Sr. Presidente, responsável por grande contribuição 
para a qualidade de vida daquela região do Alto Tietê, 
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pois grande parte do seu território é área de proteção 
ambiental.

Finalizo, Sr. Presidente, enviando à minha que-
rida cidade de Santa Isabel, através do nosso Vice-
-Prefeito, Pastor David de Lucena, o meu abraço, a 
minha saudação.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Assis Carvalho, 
em permuta com o Deputado Newton Lima, do PT de 
São Paulo.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, registro a expansão da 
rede de atendimento da Previdência Social no Piauí, 
que agora já conta com 29 agências, sendo 24 no in-
terior e 5 na Capital.

Na semana passada, dia 19 de abril, eu partici-
pei da inauguração da agência do INSS do Município 
de Altos, ao lado da nossa querida Prefeita, Patrícia 
Leal, do Vice-Prefeito, Manoel Rodrigues, e do meu 
querido Deputado Federal Nazareno Fonteles, do PT 
do Piauí, autor da emenda que viabilizou os recursos 
para a expansão.

A solenidade foi muito prestigiada por morado-
res da cidade, lideranças como Marcelo Mascarenha, 
Vereadores e Prefeitos da região, como Paulo Martins, 
Prefeito de Campo Maior.

Registro ainda a presença do meu amigo Carlão, 
o Carlos Augusto Viana, Gerente do INSS no Piauí; 
da Gerente da Agência de Altos, Carmelia Queiroz 
da Silva; do Senador Wellington Dias; dos Deputados 
Jesus Rodrigues, João de Deus, Flora Izabel, Cícero 
Magalhães, Rejane Dias, Merlong Solano, Fernando 
Monteiro, Wilson Brandão e Joãozinho Felix.

A construção de 12 novas agências do INSS no 
Piauí começou em 2010, com um investimento em 
torno de 13 milhões de reais. O plano de expansão 
foi autorizado no Governo Lula, pelo ex-Ministro José 
Pimentel, hoje Senador pelo PT do Ceará. Na época, 
eu era Deputado Estadual e integrei uma comitiva de 
Deputados piauienses que veio a Brasília reivindicar 
ao então Ministro a instalação das agências. Da comiti-
va, formada por vários Deputados, destaco a presença 
dos petistas João de Deus, Fábio Novo e Flora Izabel.

De lá para cá, 10 agências foram inauguradas em 
José de Freitas, Miguel Alves, Água Branca, Pedro II, 
União, Batalha, Esperantina, Altos, Canto do Buriti e 
Cocal. Outras duas, nos Municípios de Cocal e Luís 
Correia, serão inauguradas no próximo mês, o que vai 
totalizar 31 unidades fixas no Estado.

Segundo dados do INSS, a agência de Altos be-
neficiará em torno de 70 mil pessoas de vários Municí-
pios além de Altos: Beneditinos, Pau D’Arco, Coivaras 

e Alto Longá. Foram investidos cerca de 1,3 milhão de 
reais na construção e na compra de móveis e equipa-
mentos para a agência. A unidade tem capacidade de 
atender, em média, 360 pessoas por mês.

Sr. Presidente, trago aqui o reconhecimento do 
povo do Piauí ao Governo Federal por esses avanços, 
tendo em vista que essas unidades são de extrema 
importância para as populações locais, na medida em 
que descentralizam o atendimento, levando os serviços 
do INSS para perto da população, evitando o desloca-
mento para outras cidades e permitindo circular mais 
dinheiro na economia de cada Município.

E registro também a necessidade de expandir 
ainda mais a rede de atendimento para o Estado, que 
tem 224 Municípios, e em apenas 11% do Estado há 
agências do INSS.

Sr. Presidente, quero também agradecer ao Mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo atendimento 
da demanda apresentada por mim para a construção 
de duas UPAs 24 horas, uma no Município de Campo 
Maior e outra em José de Freitas, no Estado do Piauí. 
São UPAs de Porte I, aquelas que têm de cinco a oito 
leitos de observação e são destinadas a Municípios 
com população de 50 mil a 100 mil habitantes.

A liberação foi publicada no Diário Oficial da 
União de 17 de abril deste ano. As UPAs serão cons-
truídas com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2.

Sr. Presidente, as UPAs funcionam 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, e podem resolver grande par-
te das urgências e emergências, como problemas de 
pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto, derrame, 
e essa estrutura inclui Raios X, eletrocardiografia, pe-
diatria, laboratório de exames e leitos de observação. 
As UPAs recebem e estabilizam os pacientes, detalham 
o diagnóstico e avaliam a necessidade de encaminhar 
o paciente a um hospital ou mantê-lo em observação 
por 24 horas na própria UPA.

Como ex-Secretário de Estado da Saúde, sei do 
avanço que isso representa para melhorar a qualidade 
do atendimento no interior e desafogar os serviços de 
pronto-socorro da capital.

Agradeço ao Governo Federal por mais esse be-
nefício levado ao povo do Piauí.

Por fim, Sr. Presidente, queria só dar como lido 
também o que trago aqui: a grata notícia de que em 
reunião realizada com o Ministro Carlos Alberto Reis 
de Paula, Presidente do TST, S.Exa. autorizou a ex-
pansão do Tribunal Regional do Trabalho no Piauí. 
Acompanhei juntamente com o Dr. Francisco Meton; 
com o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados, 
o piauiense Marcus Vinícius Furtado Coelho; o meu 
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amigo Willian Guimarães, da OAB local, a solicitação 
de mais varas para o TRT do Piauí.

Quero dar como lido esse discurso e solicitar 
que este pronunciamento seja publicado nos órgãos 
de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, trago aqui a grata notícia de que 
o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, deu sinal positivo para a 
expansão do Tribunal Regional do Trabalho no Piauí. 
Ele nos disse isso durante audiência com uma comitiva 
de piauienses, na qual eu estava incluído, junto com 
Presidente do TRT do Piauí, o Desembargador Fran-
cisco Meton Marques de Lima; o Presidente Nacional 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vi-
nícius Furtado Coelho; o Presidente da OAB Seccional 
Piauí, Willian Guimarães; dentre outras autoridades.

Solicitamos melhorias estruturais nas varas do 
Trabalho do Piauí, a construção de mais quatro novas 
unidades, a realização de concurso para novos magis-
trados da Justiça do Trabalho e a construção do novo 
edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho.

Srs. Deputados, o crescimento experimentado 
pelo Estado do Piauí nos últimos anos gerou também 
um aumento das causas trabalhistas. Por isso, a expan-
são é uma necessidade urgente. Para se ter uma ideia, 
a Capital Teresina só tem quatro varas trabalhistas – 
média abaixo da quantidade nacional por habitantes. 
Por essa razão, as audiências demoram de 10 meses 
a 1 ano para serem realizadas.

A expansão do TRT do Piauí exige, claro, a con-
tratação de pessoal para trabalhar e também uma es-
trutura física compatível. Aprovamos, no último ano, na 
Comissão Mista de Orçamento, 32 milhões de reais 
para essa obra. Esse valor está disponível, aguardando 
o encaminhamento das tratativas cabíveis.

Felizmente, o Ministro compreendeu a necessi-
dade das demandas e solicitou o encaminhamento dos 
projetos para que possa ser autorizada a expansão.

Era esse o nosso registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, voto bom foi o voto 
que ofereci nesta Casa, em 1996, em favor da quebra 
do monopólio das telecomunicações. Na época houve 
muita contestação, principalmente dos mais radicais, 
dos sindicatos. Passados alguns anos, vemos com 
muita clareza o acerto da medida.

Ao mesmo tempo em que faço desta tribuna essa 
afirmação, peço à ANATEL que fiscalize com mais rigor 

as empresas concessionárias, pois são campeãs em 
reclamações. Não foi para isso que nós oferecemos o 
nosso voto em favor da privatização do setor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores presentes; crianças, jovens, senhoras e se-
nhores, especialmente os portadores de deficiência, 
que nos acompanham pela Rádio Câmara, TV Câmara 
e Internet, inclusive pela Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS, em particular os ilustres cidadãos do meu 
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de 
aqui representar, venho à tribuna desta Casa de Leis 
apresentar números que indicam o acerto dos estudos 
e da implementação da privatização dos serviços de 
telefonia, tema que marcou os debates no Congres-
so Nacional e dos quais eu, como Deputado Federal, 
participei ativamente.

Na época, no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, eu era Deputado Federal pelo PSDB 
e entendi que havia necessidade de privatização do 
setor de telefonia, principalmente pela incapacidade do 
Estado de oferecer expansão do setor para atendimen-
to à demanda, o que fazia com que uma simples linha 
telefônica se transformasse em um bem, que passava 
de geração em geração por testamento, por exemplo.

Não foi fácil porque Deputados e políticos radi-
cais, muitos deles ou a maioria do PT, ocupavam esta 
mesma tribuna, os jornais, as emissoras de televisão 
para dizer que as privatizações trariam prejuízos aos 
trabalhadores, aos usuários, comandando uma campa-
nha de difamação, de mentiras, de calúnias. Mas isso 
tudo é passado e, com certeza, envergonha, constran-
ge, todos os que atuaram de forma covarde e hoje têm 
que se render aos números, à realidade.

Apresento neste pronunciamento, Sr. Presiden-
te, dados da Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL divulgados esta semana que indicam que 
o Brasil fechou o mês de março com cerca de 264 mi-
lhões de linhas ativas de telefonia móvel.

Veja a dimensão dessa informação, Sr. Presiden-
te, que registra uma teledensidade de 133,67 telefones 
para cada 100 habitantes. Eu me lembro como se fosse 
hoje que, quando começou no Brasil, a telefonia móvel 
contava com linhas sem qualidade de sinal, com poucas 
opções de aparelhos e com defasagem tecnológica.

Segundo a ANATEL, Sras. e Srs. Parlamentares, 
foram registrados 1,01 milhão de novas habilitações 
no mês. São 211,38 milhões – 80,27% – de linhas 
pré-pagas e 52,67 milhões – 19,73% – de celulares 
pós-pagos.
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No comparativo por região, a Região Sudeste 
é a que possui o maior número de acessos móveis, 
com cerca de 117,4 milhões. Em segundo lugar apa-
rece a Região Nordeste, com cerca de 65,2 milhões, 
seguida da Região Sul, com aproximadamente 38,5 
milhões, Centro-Oeste, com 23,1 milhões e Norte, 
com 19,6 milhões.

A Vivo manteve a liderança de participação no 
mercado, com 28%. Em segundo lugar ficou a Tim, 
com 26,98%, seguida da Claro, com 25,11%, Oi, com 
18,74%, CTBC, com 0,32%, e Nextel, com 0,03%.

Sabemos que é preciso avançar ainda mais. Por 
isso, quero desta tribuna cobrar da ANATEL maior rigor 
na fiscalização das operadoras de telefonia.

Com mais de 260 milhões de clientes, o setor de 
telefonia móvel é visto como um dos principais vilões 
quando o assunto é o relacionamento com os consumi-
dores. No ano passado, a telefonia celular foi campeã 
em reclamações nos PROCONs do País, segundo o 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Con-
sumidor – SINDEC, com 9,1% dos mais de 2 milhões 
de reclamações registradas.

São várias as reclamações quanto a sinal e co-
bertura e ineficiência no atendimento. E isso se dá 
principalmente em Municípios do interior do País – no 
caso do Estado do Rio de Janeiro, essa realidade não 
é diferente.

Ao término deste pronunciamento, apesar de re-
conhecer os avanços alcançados até agora – podemos 
fazer mais, principalmente em defesa dos interesses 
da população –, quero defender novos investimentos 
nas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro 
em telefonia.

Ao longo do meu mandato, continuarei pautan-
do meus votos e minhas posições, nesta ímpar Casa 
de Leis, sempre por minha consciência, sem ceder a 
quaisquer tipos de patrulhamentos que visem tolher 
as prerrogativas de quem ousa pensar no Brasil como 
um todo e não em interesses pessoais inconfessá-
veis, como aqueles que no passado foram os meus 
detratores.

Muito obrigado.
 O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de comu-
nicar um fato ocorrido agora há pouco na Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias desta Casa.

Sou titular daquela Comissão, tenho acompanha-
do os seus trabalhos e até torço para que a Comissão 
realmente encontre um caminho e acabe fazendo um 
bom trabalho por esta Casa.

Mas nós tivemos, hoje, a renúncia de alguns 
Deputados que eu considero históricos defensores da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias nesta Casa. 

Parlamentares que já impunham bandeiras de direitos 
humanos, que têm um trabalho muito forte nessa área 
e que decidiram não participar mais daquela Comissão.

Eu fui, agora há pouco, à Comissão de Direitos 
Humanos para participar da reunião. Continuamos com 
as reuniões a portas fechadas, e tivemos este episódio 
lamentável, que gostaria que V.Exa. comunicasse ao 
Presidente Henrique Eduardo Alves.

(O microfone é desligado.)
 O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero dar como lido pronunciamento em que 
destaco os casos de malária no conjunto Grajaú, em 
Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Já foram 
infectadas 65 pessoas.

Faço este registro com grande preocupação e 
chamo a atenção do Prefeito de Ananindeua, Manoel 
Pioneiro, e do Governo do Estado, porque a malária 
geralmente ataca nos Municípios ribeirinhos. Agora 
já está na área metropolitana de Belém. É preciso ter 
cuidado e dar uma atenção muito especial às medidas 
para combatê-la, senão vai infectar a grande maioria 
da população da área metropolitana de Belém.

Então, quero fazer este registro e chamar a aten-
ção do Governo do Estado e da Prefeitura de Ananin-
deua em relação a esse caso grave da malária naquele 
Município.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, senhoras e senhores membros 
da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e demais 
presentes neste plenário, boa tarde! Boa tarde também 
aos que nos acompanham pela TV ou pela internet e 
a todos aqueles que nos escutam.

Quero destacar que 65 pessoas já foram infec-
tadas pela malária somente no conjunto Grajaú, em 
Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, de acordo 
com a Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

A malária é transmitida pela picada das fêmeas 
de mosquitos do gênero Anopheles. A transmissão 
geralmente ocorre em regiões rurais e semirrurais. 
Contudo, o que estamos vendo é que as pessoas da 
área metropolitana estão sendo infectadas.

Venho aqui pedir ao Governo do Pará, em con-
junto com a SESPA, à Prefeitura Municipal de Ananin-
deua e à Secretaria Municipal de Saúde que tomem 
providências.

Não é possível que vamos voltar aos números do 
século passado! Hoje nós temos mais informações e 
recursos. Sabemos que um deles é bem simples e se 
resume à limpeza. O matagal e a água empossada ide-
ais para surgimentos de focos do mosquito transmissor 
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da doença. É preciso retirar entulhos e drenar áreas 
alagadas. Além disso, pequenas obras de saneamento 
para eliminação de criadouros do vetor (causador da 
transmissão); obras de aterro; limpeza das margens dos 
criadouros; modificação do fluxo da água; controle da 
vegetação aquática; melhoramento da moradia e das 
condições de trabalho da população; e, ainda, o uso 
racional da terra estão entre as ações de prevenção.

O Ministério da Saúde também recomenda a ado-
ção de medidas de proteção individual contra picadas 
de insetos, principalmente nas áreas de risco. São elas: 
uso de mosquiteiro impregnado com inseticida; uso de 
telas nas portas e janelas; uso de repelente; e, ainda, 
evitar locais de banho em horários de maior atividade 
do mosquito: manhã e final da tarde.

Se for preciso, vamos fazer uma campanha de 
conscientização junto à população, pois sabemos que 
se não for tratada de forma correta e rápida, a malária 
humana torna-se grave e complicada.

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

 O SR. PAULO CESAR QUARTIERO (DEM-RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nós tivemos agora, na segunda-feira, dia 
21, em Roraima, a presença de uma comitiva do Rei 
da Noruega, Harald V, acompanhado de sua Rainha 
Sônia, atendendo a convite do líder indígena Davi Ko-
penawa Yanomami para visitar a terra ianomâmi. Eles 
visitaram a terra ianomâmi, e a FUNAI disse que não 
sabia o motivo da viagem. Qualquer brasileiro pode 
entrar nessa área, inclusive Parlamentares, mas é 
preciso se explicar.

Segundo a Embaixada da Noruega, desde 1983 
as autoridades norueguesas estabeleceram apoio no-
rueguês aos povos indígenas, por meio de recursos 
destinados a associações indígenas e a organizações 
não governamentais. Teoricamente, estão lá lutando 
pela melhoria de vida dos indígenas.

Mas o Rei norueguês e sua comitiva não se ative-
ram à notícia da nossa imprensa, de sexta-feira, dizendo 
que 40 índios ianomâmis andaram 100 quilômetros a 
pé, por 10 dias, para pedir socorro na vila Campos No-
vos, em Roraima, porque estavam abandonados, sem 
medicamentos e entregues à malária. Nesse percurso, 
morreu uma indígena ianomâmi grávida. Mas isso não 
despertou o interesse do Rei. Eles retrataram o estado 
de abandono das comunidades indígenas ianomâmis 
e a falta de assistência e atuação da FUNAI no apoio 
principalmente à saúde.

Como aparece na mídia, todos são bonzinhos e 
vão lá ajudar os índios. O culpado é a população bran-
ca, envolvente, que quer explorá-los.

Não por coincidência, nessa região ianomâmi, 
com 9,6 milhões de hectares, está localizada a jazida 
mineral de Surucucus, que, segundo peritos, é mais rica 
e importante do que Carajás, com a presença de nió-
bio, mineral estratégico, e terras raras em abundância.

Aqui se pergunta: se havia interesse pelos indí-
genas, por que não foram ver a necessidade deles?

Quando foram demarcar essas terras indígenas, 
houve, sim, apoio dos noruegueses, dinheiro do Go-
verno alemão, visita do Príncipe Charles, do Reino 
Unido, e de diversas autoridades da ONU e da OEA. 
E aqui se pergunta novamente: será que há realmen-
te interesse de defender o índio, ou de assegurar a 
exploração dessas riquezas? Será que o Rei da No-
ruega não está fazendo essa viagem para saber para 
onde foi o investimento dele e qual vai ser o retorno 
quando forem explorar as imensas riquezas naturais 
das quais o Brasil está abrindo mão e entregando para 
ONGs, para administrarem de acordo com interesses 
estrangeiros?

Estamos sensibilizados com a situação dessa 
área. Todos os dias somos acusados de explorar ín-
dio, de matar índio. Mas quem está matando índio é a 
FUNAI com a sua política indigenista – um fracasso! 
– e genocida também. Está prejudicando todo mundo, 
principalmente os índios, e ninguém toma providências 
para resolver isso. Parece que o Governo brasileiro não 
tem autoridade para enquadrar a FUNAI, não tem au-
toridade para impor o interesse nacional às políticas 
dessas ONGs. E nós, em Roraima, sofremos as con-
sequências diretas do abandono do Governo Federal, 
que só aparece em Roraima para prejudicar o nosso 
Estado, a nossa população.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Mário Heringer.

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que seja 
encaminhado à Presidência desta Casa o meu pedi-
do de realocação na Comissão de Seguridade Social 
e Família, porque, de uma maneira muito clara, ficou 
completamente impossível exercer o nosso trabalho na 
Comissão de Direitos Humanos. Não há possibilidade 
nenhuma. A Comissão de Direitos Humanos perdeu a 
sua finalidade neste momento.

Por isso, faço essa solicitação à Presidência da 
Casa para que eu tenha condições de exercer o meu 
mandato – é um direito meu – numa Comissão à qual 
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eu esteja afeito. Estou afeito à Comissão de Direitos 
Humanos e à Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia. Infelizmente, não estou conseguindo exercer minha 
função neste mandato.

Quero, então, pedir à Presidência e a esta Casa 
que me seja dado o direito de trabalhar efetivamente 
pelo meu mandato e pelas pessoas que aqui me co-
locaram.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obri-

gado, Deputado Mário Heringer. V.Exa. tem razão.
Vamos levar o pleito de V.Exa. à Presidência 

da Casa, uma vez que nós precisamos de condições 
para o pleno exercício de nossas funções e compe-
tências nesta Casa. Infelizmente, não estamos tendo 
condições de realizar nossas tarefas na Comissão de 
Direitos Humanos.

 O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Newton Lima, grande liderança de 
São Carlos, São Paulo, um grande reitor, Prefeito, um 
homem que começou com a proposta de mostrar que 
é possível ressocializar e reeducar adolescentes em 
conflito com a lei. Parabéns!

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Adolescentes precisam de escola e não de 
cadeia, Sr. Presidente, Padre Couto, e V.Exa. sabe disso.

Quero, na verdade, cumprimentar todos os Par-
lamentares e dizer que ontem, Presidente, na Confe-
deração Nacional da Indústria, tivemos um dia intenso 
de trabalho com o Presidente Robson Andrade e os 
Presidentes das nossas duas Casas. E à noite tive o 
privilégio, com o Ministro Marco Antonio Raupp, de 
participar da entrega de um prêmio da Confederação 
Nacional da Indústria, o Prêmio Nacional de Inovação, 
a mais de 30 empresas nacionais que vêm inovando 
no dia a dia. Fico muito feliz com isso, na qualidade 
de Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da 
Indústria Nacional.

Fico mais feliz ainda porque o nosso Governo 
está dando respostas concretas, Presidente e colegas 
Parlamentares, ao tema que todos nós queremos, o da 
ampliação da competitividade da indústria aqui insta-
lada, com um conjunto de ações que estão no Plano 
Brasil Maior e que vão de questões conjunturais, que 
dizem respeito ao tema da desoneração da folha e de 
impostos de uma maneira geral, para diminuir custo 
e aumentar a infraestrutura do País, à diminuição do 
custo da energia, desonerações do FGTS, enfim, ações 
que vêm, certamente, ajudar.

Mas sabemos que a nossa indústria só terá com-
petitividade se conseguir ter qualidade e baixo pre-
ço, o que se consegue com mão de obra qualificada, 
qualificando o trabalho, e com inovação na linha de 

produção. É por isso, Presidente e colegas Parlamen-
tares, que fiquei muito feliz porque há duas semanas, 
exatamente no dia 11, na FIESP, o Ministro Padilha, o 
Ministro Pimentel e o Ministro Raupp lançaram o Pla-
no Inova Saúde, no contexto do Plano Inova Empre-
sa, que a Presidenta Dilma lançara há cerca de 1 mês 
no Palácio do Planalto. No Plano Inova Empresa são 
32,9 bilhões de reais para a linha de produção, apro-
ximando pela EMBRAPII as universidades e o setor 
produtivo, fazendo com que encomendas, serviços e 
projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, se 
coloquem para todos os ramos manufatureiros bra-
sileiros ganharem competitividade, agregando valor 
tecnológico aos seus produtos.

No Inova Saúde, nós temos um aporte, dentro 
desses 32,9 bilhões de reais, com recursos de crédi-
to, fomento, recursos não reembolsáveis, pela FINEP 
e pelo BNDES, da ordem de 8,3 bilhões de reais para 
inovação na área da saúde. O Ministro Padilha está 
coordenando o programa das PDPs, parcerias que o 
Governo brasileiro faz, com garantia de compra, com 
empresas públicas e empresas privadas instaladas, 
laboratórios nacionais públicos e privados, parcerias 
que vão desenvolver produtos e insumos que vão 
responder a uma demanda que todos nós queremos: 
diminuição do déficit do comércio exterior no que diz 
respeito aos fármacos, à indústria da saúde, da ordem 
de 11 bilhões de reais todo ano.

Com isso, nós permitiremos a recuperação dos 
nossos laboratórios públicos, de recursos para serem 
alocados em infraestrutura, com as parcerias PDPs, 
que já são da ordem de 64 – mais 10 serão anuncia-
das em maio –, para desenvolvimento de insumos es-
tratégicos, sobretudo biológicos e biossimilares, para 
que nós possamos diminuir a importação no SUS, que 
vem com remédios de última geração para combater 
doenças complexas, como o câncer, por exemplo, e 
que vêm aumentando, cada vez mais, o gasto público 
nessa área.

Portanto, é um investimento concreto na capaci-
dade de o setor industrial e de a academia brasileira 
produzirem conhecimento numa área estratégica, a da 
saúde. Estou absolutamente confiante de que o Plano 
Inova Empresa e o Plano Inova Saúde vão trazer me-
lhores dias para a indústria nacional.

Falo isso com a certeza de que estaremos juntos, 
no próximo mês de junho, por decisão do Presidente 
Henrique Eduardo Alves, por meio de requerimento de 
minha autoria, assinado por todas as Lideranças par-
tidárias, garantindo a realização de Comissão Geral 
no plenário que vai discutir a indústria nacional, para 
que nós possamos fazer uma avaliação mais concreta 
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da necessidade de impulsionar esse setor vital para 
a nossa economia.

Termino parabenizando o ex-Prefeito de São Car-
los, Oswaldo Baptista Duarte Filho, o Oswaldo Bar-
ba, que assumiu a Secretaria Nacional de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social, a convite do 
Ministro Marco Antonio Raupp. Com sua experiência, 
ele vai ajudar muito a levar conhecimento às popula-
ções mais carentes. Parabenizo, ainda, o novo Reitor 
do Instituto Federal de São Paulo, que tomou posse 
na semana passada, Eduardo Modena. A ambos, 
muitas felicidades.

O Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Sueli Vidigal, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

 A SRA. PRESIDENTA (Sueli Vidigal) – Conce-
do a palavra ao Deputado Arolde de Oliveira, do PSD 
do Rio de Janeiro.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, colegas Parla-
mentares, quero fazer o registro de uma matéria que 
tem causado preocupações e que a imprensa não tem 
divulgado, justamente a imprensa, que está sempre 
tão presente em todos os fatos de interesse nacional.

Diz a matéria que, após passagem por Roraima, 
o Rei da Noruega segue para reserva indígena. De-
pois diz que o Rei Harald V viajou, no dia 22, para a 
reserva ianomâmi, no Amazonas. Hutukara disse que 
a visita foi a convite do líder indígena Davi Kopenawa, 
que coordena, há mais de 30 anos, missões interna-
cionais na região.

Eu fico me perguntando que interesse tem um rei, 
de um país amigo, é verdade, em vir ao Brasil sem dar 
nenhum conhecimento às autoridades, ou melhor, deve 
ter dado conhecimento, mas as autoridades brasileiras 
não tomaram nenhuma providência. Ele chega, vai a 
Roraima e visita uma tribo indígena à qual o Supremo 
Tribunal Federal, recentemente, deu ganho de causa em 
relação à demarcação de terras, em caráter contínuo.

Os agricultores da região, os arrozeiros, saíram 
da região. Hoje, esses índios estão passando fome, es-
tão peregrinando. São encontrados em cidades como 
Boa Vista, passando fome e necessidade. Agora, vem 
o Rei da Noruega, Chefe de Estado, invade a fronteira 
do Brasil, visita uma tribo e deve estar indo embora 
sem falar com a Presidente da República. Essa ques-
tão, no mínimo, tem de ser explicada.

Isso não quer dizer que haja alguma coisa de 
podre no reino da Noruega, até porque nesse caso 
não se trataria da Noruega; o país seria outro. Mas é 
muito estranho que isso tenha acontecido. A FUNAI dá 

informações pela metade. As autoridades dão informa-
ções pela metade. O que estará fazendo aqui o Rei?

Vamos fazer umas conjecturas absurdas. Estará 
preparando uma liderança indígena para proclamar a 
independência de nação indígena que ocupa o terri-
tório na Venezuela e no Brasil, ou seja, um território 
binacional?

Será que vamos repetir no Brasil o que ocorreu na 
África, onde cada tribo proclamava a independência da 
sua nação e criava um território? O Governo brasileiro 
está atentando para esse fato? Ali temos uma nação 
com milhares de índios, uma das maiores do Brasil, 
com cultura própria e território predeterminado. Falta 
apenas aparecer um Rei da Noruega e proclamar a 
independência por meio de um indígena local.

Qual é o interesse? O interesse são as riquezas 
minerais, a biodiversidade brasileira, que está sendo 
levada daqui.

Eu acredito que a FUNAI tem parte nisso. Por 
que não informaram a Nação? Por que não alertar-
mos o Governo para a necessidade de acompanhar 
essas missões estrangeiras? Dizem que vêm fazer 
investimentos. É bom saber qual é a ONG que faz 
investimento, saber como esses recursos entram no 
Brasil transfronteira. Passam pelo Banco Central ou 
vêm direto para a nação indígena?

Há muito a ser explicado aí. Eu sigo a mesma 
linha do Deputado Paulo Cesar Quartiero, que se ma-
nifestou antes de mim. Talvez seja a hora de criarmos 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar-
mos o que está ocorrendo nessa reserva indígena e 
em tantas outras.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a pu-
blicação, nos meios de comunicação da Casa, do ar-
tigo escrito pelo jornalista Reinaldo Azevedo, em 23 
de abril de 2013, com o seguinte título: Os ianomâmis 
entre a malária, que mata, e o rei da Noruega, que se 
deslumbra. Ou: O Brasil mata seus índios, mas com 
muito amor e correção política!

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Os ianomâmis entre a malária, que mata, e o 
rei da Noruega, que se deslumbra. Ou: O Brasil mata 
seus índios, mas com muito amor e correção política!

Escrevi aqui no domingo mais um post sobre o 
desastre que foi a decisão do STF no caso de Raposa 
Serra do Sol. Os arrozeiros foram expulsos da reserva, 
e se deu o óbvio: fome, desemprego, êxodo de índios 
– muitos foram morar em favelas e lixões. A Funai, as 
ONGs, a Fundação Ford e os deslumbrados europeus, 
que continuam em busca do “bom selvagem”, venceram.
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Duas notícias, com nove dias de diferença, cha-
maram a minha atenção – notícias fora do eixo Rio-
-São Paulo; notícias do Brasil profundo. Ontem, o G1 
Roraima trazia a seguinte informação (em vermelho). 
Volto em seguida.

Após estada em Boa Vista, o rei da Noruega, 
Harald V, seguiu nesta segunda-feira (21) com uma 
comitiva para a Reserva ianomâmi, região Novo De-
mini, no Amazonas. Segundo informações da Hutukara 
Associação ianomâmi, em Roraima, a visita à Reserva 
é um convite do líder indígena Davi Kopenawa.

Conforme a Hutukara, há mais de 30 anos a 
Noruega apoia o povo ianomâmi e, por isso, o líder 
indígena Kopenawa fez o convite para o rei conhecer 
a região. A Associação informou ao G1 que mais infor-
mações sobre a visita do rei na Reserva Indígena só 
poderão ser repassadas após o fim da missão.

Informações no site oficial da Embaixada da No-
ruega no Brasil relatam que, em 1983 autoridades no-
rueguesas estabeleceram um apoio norueguês para 
os povos indígenas por meio de recursos destinados 
a Associações Indígenas e organizações não-gover-
namentais (ONGs).

Segundo a Embaixada, a Noruega acredita que 
o apoio às organizações indígenas e indigenistas é 
fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento 
desse povo para dar condições aos índios definirem o 
futuro desejado e o grau de integração com a socie-
dade não-indígena.

Voltei
Muito bem! Lembrei-me de um poema de Bau-

delaire sobre o rei de um país chuvoso. Tinha tudo, 
tadinho!, mas nada conseguia lhe aplacar o tédio. A 
Noruega não é um país chuvoso, mas é um país gelado. 
De vez em quando, o rei fica com vontade de sentir um 
calorzinho, não é?, e vai buscar promessas tropicais 
idílicas. Os ianomâmis de manual são uma boa causa.

Mas me ocorreu também de ler uma notícia na 
Folha de Boa Vista. Aí temos os índios reais, não aque-
les para mostrar para o rei. Reproduzo o texto. Volto 
para encerrar.

Cerca de quarenta índios ianomâmis, entre crian-
ças, jovens e adultos ocupam há três dias a quadra 
da escola estadual Manoel Augostinho de Almeida, 
na vila Antônio Ribeiro Campos, na região de Cam-
pos Novos, a 70 quilômetros da sede de Iracema, 
município no Centro-Sul de Roraima. Os indígenas 
alegam que deixaram a comunidade onde viviam, a 
Maiamase, na região do Catrimani, porque a malária 
estava dizimando famílias inteiras. “Perdi dois irmãos 
e outros parentes. Não temos gente lá na comunidade 
para cuidar da nossa saúde”, reclamou Joaquim Iano-
mâmi, um dos líderes.

A falta de comida também é motivo de reclama-
ção dos índios. Eles garantem que não conseguem 
mais viver só da caça, pesca e da agricultura. “A gente 
também quer comida. Tá faltando lá na aldeia. Nossos 
filhos estão morrendo de malária e de fome”, lamentou 
Joaquim. Não bastasse isso, a comunidade Maimase 
ainda está em conflito com outras aldeias próximas. 
O prefeito de Iracema, Rarisson Nakaiama (PSDB), 
teria dado carona aos índios até a quadra da escola, 
quando eles se aproximavam da vila. Os ianomâmis 
já tinham andado dez dias, da missão Catrimani até 
Campos Novos. Durante o percurso, uma índia grávi-
da de dois meses morreu e foi enterrada na beira da 
estrada. Os parentes não souberam detalhar o local.

No início da tarde de ontem, desconsolado e 
distante dos outros, o marido da índia que morreu no 
caminho estava sentado no final da quadra, apenas 
observando a outra filha, de seis anos, correr pela área 
da escola. Ele não quis conversar com a reportagem. 
“Também queremos que a Funai (Fundação Nacional 
do Índio) vá pegar o corpo da parente que ficou para 
trás. Ela morreu porque estava muito doente de malária 
e por isso não aguentou, assim como outros parentes 
que ficaram lá na comunidade, também morrendo”, 
denunciou Joaquim.

O líder alega que só voltarão à aldeia Maimase 
quando a Funai disponibilizar médicos, enfermeiros 
e remédios. “Veio a metade, mas ainda ficou parente 
lá na comunidade. Só voltamos quando resolverem 
nossos problemas.” Os ianomâmis avisaram que, se 
ninguém resolver a situação, como forma de protesto, 
vão continuar a caminhada até chegar a Boa Vista. “A 
gente descobre o caminho. Queremos que a Funai nos 
dê assistência”, reivindicou.

O coordenador da Fundação Nacional do Índio 
em Roraima (Funai/RR), André Vasconcelos, informou 
no começo da noite de ontem, por telefone, que servi-
dores da Fundação, anteontem, já teriam ido ao local 
com ônibus para fazer o translado dos ianomâmis de 
volta à comunidade Maiamase, mas eles teriam se 
recusado. “Pediram ferramentas e alimentação para 
voltarem, e já estamos providenciando isso. A situa-
ção é um pouco complicada porque eles têm conflitos 
étnicos com outras tribos”, ressaltou o coordenador.

Sobre a suposta epidemia de malária na comuni-
dade Maimase, o coordenador adiantou que também 
vai verificar a denúncia junto às autoridades respon-
sáveis pela saúde ianomâmi em Roraima.

Doações No início da tarde de ontem, a professora 
Maria da Silva Mendonça e outras servidoras públicas 
ajudavam a servir o almoço às famílias indígenas. “A 
nossa comunidade doou roupas e comidas para eles. 
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Estamos aqui ajudando, pois tem muitas crianças e 
até idosos”, comentou.

Pela manhã, a direção da escola suspendeu as 
aulas de Educação Física. “Muitos estão definhados 
devido à longa caminhada e por isso dormem um pouco 
mais”, justificou a professora. A escola estadual aten-
de alunos das últimas séries do ensino fundamental e 
dos três anos do ensino Médio.

Encerro
A Funai, as ONGs e lideranças indígenas que 

aprenderam a falar uma espécie de linguagem sindi-
cal são eficientes na produção de proselitismo. No que 
respeita à assistência aos índios, no entanto, são de 
uma clamorosa incompetência. O rei da Noruega vai lá 
se embrenhar em alguma comunidade ianomâmi, tirar 
algumas fotos e depois volta para seu país gelado e 
para os mordomos invisíveis que administram o castelo.

A existência de uma Funai, que ainda insiste 
numa ideia de “preservação” da cultura indígena que 
congela a história, é uma estupidez anti-humanista. 
Sílvio da Silva, líder de um etnia de Raposa Serra do 
Sol, obrigado a sair da reserva para viver num lixão, 
definiu bem os valentes da fundação: “Eles querem 
que o índio volte a viver no passado, como viveram 
os nossos antepassados, que tinham raiz e usavam 
capemba de buritis [adereço] no pé, a bunda apare-
cendo. Hoje não, não quero fazer isso”.

Na mosca e no mosquito!
 O SR. EURICO JÚNIOR (PV-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidente, comunico que nesta madru-
gada foi encerrado, em Vassouras, no Estado do Rio 
de Janeiro, o 3º INTERENG, jogos entre os estudan-
tes do curso de Engenharia de todas as faculdades do 
Estado do Rio de Janeiro, evento organizado pela JC2, 
através do Rafael, do Santana, do Juan e do Rudá.

Quero agradecer ao Presidente da Universida-
de Severino Sombra, Dr. Marco Capute, que cedeu o 
espaço atrás do Ginásio do Sombrão, bem como ao 
Ginásio do Sombrão, para que os jogos, que duraram 
4 dias, pudessem ali ser realizados. O evento trouxe 
mais de 1.500 estudantes a Vassouras, e o comércio 
lucrou bastante.

A festa sempre acontece no feriado de São Jorge. 
Todos sabem que foi feriado ontem no Estado do Rio 
de Janeiro. Os estudantes ficaram 4 dias na cidade de 
Vassouras, que daqui a 1 mês, no feriado de Corpus 
Christi, vai receber também os Jogos da Comunica-
ção Social.

Sra. Presidente, registro na Casa a realização 
desses jogos, muito importantes para o turismo es-
portivo da cidade de Vassouras.

Muito obrigado.

 A SRA. PRESIDENTA (Sueli Vidigal) – Pela 
ordem, tem a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
peço a V.Exa., no momento da sua posse na direção 
dos trabalhos, que me permita fazer chegar à Mesa e 
que considere como lido, na íntegra, pronunciamento 
em que me reporto à solenidade ocorrida no Instituto 
do Ceará – Histórico, Geográfico e Antropológico –, 
com a posse, entre outros, do ex-Senador Cid Saboia 
de Carvalho, jurista emérito que teve atuação marcante 
no Parlamento nacional. Além dele, tomam posse no 
Instituto a escritora Ângela Gutierrez, Geová Lemos 
e Adegildo Ferrer.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tradicio-
nal Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antro-
pológico) estará realizando, hoje, sessão solene para 
empossar quatro sócios efetivos, eleitos que foram em 
concorrida assembleia, de qual participaram, pratica-
mente, todos os seus componentes.

Os quadros do centenário Sodalício acolherão os 
novos eleitos, a exemplo do ex-Senador Cid Saboia de 
Carvalho, integrante que foi da outra Casa do nosso 
Parlamento e constitucionalista de méritos incontáveis; 
Ângela Maria Gutierrez, titular da Academia Cearense 
de Letras e escritora de talentos comprovados; Francis-
co Adegildo Ferrer, destacado vulto do nosso magisté-
rio, e Geová Lemos Cavalcante, advogado competente 
e qualificado servidor público estadual, também autor 
de trabalhos acolhidos pelo público ledor.

Trata-se, desta forma, de um importante evento 
da vida literária cearense, já que os eleitos receberam 
sufrágios estimulantes, em concorrida competição com 
outras personalidades dos círculos literários de Unida-
de Federada a que pertencemos.

Mencione-se, por oportuno, que, recentemente, 
aquela Casa do Barão de Studart acolheu três emi-
nentes consócios, o ex-Governador Lúcio Gonçalo de 
Alcântara, o Prof. Juarez Leitão e o Dr. Afonso Tabosa, 
cabendo a saudação ao escritor Ednilo Soares, bem 
à altura da projeção dos recipiendários.

Ultima-se, desta forma, a recomposição do qua-
dro de sócios vitalícios do vetusto Silogeu, o que muito 
facilitará a proficiente atuação do Presidente daquele 
Centro de Cultura, escritor e bibliófilo Jose Augusto 
Bezerra, que, ali, empreende profícuo labor pela difu-
são dos nobres objetivos da secular Arcádia.

Como modesto componente de seu quadro vi-
talício, entendi de meu dever registrar o auspicioso 
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acontecimento desta tribuna, como forma de enaltecer 
a porfia cumprida pelo Instituto ao longo de sua secular 
trajetória, sempre a serviço de objetivos primordiais, 
claramente definidos em seus Estatutos.

Ao meu colega de lides congressuais, Senador 
Cid Carvalho, incumbi de explicar aos preclaros pares a 
impossibilidade de minha presença, em razão dos en-
cargos legislativos, com importantes matérias inseridas 
na Ordem do Dia dos nossos trabalhos quotidianos.

A Sra. Sueli Vidigal, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Vitor Penido, 
3º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo a 
palavra ao ilustre Deputado Heuler Cruvinel.

O SR. HEULER CRUVINEL (PSD-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, gostaria de dar 
como lido pronunciamento em que falo sobre a econo-
mia brasileira, principalmente com relação à inflação 
que tanto preocupa e assola a população brasileira, 
sobretudo os menos favorecidos, para que não haja 
outras manchetes como as que temos visto nos prin-
cipais jornais brasileiros: Brasil inicia 2013 com saldo 
negativo na balança comercial; Geração de empregos 
formais no primeiro trimestre cai 19,5%.

Estamos em um ciclo de quase 3 anos com in-
flação média de 6%, batendo no teto da meta de 6,5% 
estipulada pelo Governo. Mesmo assim, essa inflação 
ainda vem sendo maquiada pelo Governo, pois sabe-
mos da grande alta dos hortifrutigranjeiros e também 
dos imóveis.

Então, quero dar como lido este pronunciamento, 
para que todos possam ficar atentos à inflação, que 
preocupa novamente a população brasileira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como 
cidadão brasileiro e Parlamentar, venho ocupar esta 
tribuna para pedir aos meus pares uma breve reflexão 
sobre o fantasma da inflação que vem atormentando 
nossa frágil economia nos últimos tempos.

Ainda me lembro, como muitos aqui, da ciranda 
financeira, do overnight, do tabelamento de preços e, 
por que não, dos Fiscais do Sarney, que montavam 
plantão nos supermercados, de norte a sul do Brasil, 
tentando controlar a volúpia das maquininhas de re-
marcação de preços. Era assim em meados da déca-
da de 1980.

De lá prá cá nossa democracia se consolidou, 
botamos o dragão da inflação para dormir e, através 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos habilitamos a 
controlar melhor os gastos públicos, pelo menos não 

gastando mais do que a previsão orçamentária. Ten-
tamos um enxugamento da máquina pública, e vimos 
empresas como a VALEC, PETROBRAS e outras cres-
cerem espantosamente, vimos o boom das telecons 
no País ao final da década de 1990. Saímos do subde-
senvolvimento para o progresso; nos tornamos BRICs 
e ingressamos no seleto grupo do G20 financeiro na 
condição de economia global emergente.

Mas parece que o grande problema do nosso 
progresso hoje é o “diabo” do tomate! Contudo, nos 
últimos 30 anos as atividades da cadeia produtiva 
dessa hortaliça (uma das de maior consumo mundial) 
atingiram notáveis patamares de investimentos, com 
grande incremento na produção nacional e internacio-
nal, alavancando economias. Como entender então que 
de vedete o tomate virou algoz? Seria uma reedição 
do Boimate ou um verdadeiro Tomagate?!

Bem, basta abrir as manchetes de qualquer jor-
nal que se preze no País, seja jacobino ou girondino, 
para perceber que o tomate pesa na inflação de 4 das 
7 principais capitais brasileiras pesquisadas na segun-
da prévia do IPC-S de abril, divulgado pela FGV: uma 
alta de 70,45% só nos 3 primeiros meses deste ano! 

E seria ele o único vilão? Vejamos então outras 
manchetes:

• Brasil inicia 2013 com saldo negativo 
na balança comercial;

• Geração de empregos formais no pri-
meiro trimestre cai 19,5%;

• Saída de dólares do Brasil supera en-
trada em mais de US$3 bi entre os dias 10 e 
12 de abril;

• Lançamentos de imóveis no Brasil caem 
7% em 2012;

• Prejuízo líquido da Valec chega a R$ 
333 milhões em 2012;

• Alimentos sobem mais, e inflação da 
terceira idade avança;

• Desoneração não vai chegar tão cedo 
à cesta básica.

Estamos em um ciclo de quase 3 anos com in-
flação média de 6%, batendo no teto da meta (6,5%) 
estipulada pelo Governo, sendo que em março esse 
limite estourou pela primeira vez em mais de 1 ano. 
E tudo por culpa do tomate, que teve alta acumulada 
de 122%... Nessa mesma linha, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 6,59% nos 
últimos 12 meses: a maior taxa desde novembro de 
2011, quando a inflação chegou a 6,64%.

Para a população que nos elegeu, parece que as 
cantinas da mama espalhadas pelo País dão o tom da 
realidade nos memes pela Internet. Será que o toma-
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te virou primo do caviar? Será que a sociedade e a 
iniciativa privada estão jogando tomates na economia 
nacional? A dona de casa que comprou carro com IPI 
zero agora se vê tentada com a oferta do quitandeiro 
na feirinha do bairro: “leve toda a linha vermelha com 
juros zero: compre agora e comece a pagar em 2014!”

Haja tomate para influenciar o COPOM a aumen-
tar as taxas de juros e tentar conter a inflação sem 
cortes nos gastos públicos! Estaríamos na contramão 
da austeridade econômica global?

Se aumentarem os juros, o consumo cai; e, se 
a muleta de incentivo ao consumo cai, a economia 
vai junto.

E nós do Parlamento: vamos só assistir?
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Lincoln 

Portela, do Partido Republicano de Minas Gerais.
 O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Vitor 
Penido, Sras. e Srs. Parlamentares, ontem à tarde, eu 
me reuni com dez líderes da Polícia Civil, sindicatos e 
associações. Estiveram presentes o Gandra, da CO-
BRAPOL; o Denílson Martins, do SINDPOL de Minas 
Gerais; e outros líderes que têm trabalhado para que 
a Lei Geral da Polícia Civil tenha continuidade. Trata-
-se de um projeto com que o Ministério da Justiça in-
clusive tem muito a ver.

Eu tive a liberdade de me reunir com a Polícia Civil 
também pelo fato de ter ouvido dos delegados de polí-
cia que havia um texto acordado entre as entidades e a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, 
com relação ao Projeto de Lei nº 1.949, de 2007. Isso 
é muito importante, porque, quando delegados, peritos 
e agentes se reúnem e chegam a um consenso, quem 
ganha é a própria população brasileira.

O Presidente Henrique Eduardo Alves recebeu-
-nos ontem, por volta das 15h30min. Eu já liguei tam-
bém para o Marivaldo, do Ministério da Justiça e tam-
bém havia conversado com o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, sobre este assunto. 

Esperamos que possamos levar adiante esse 
trabalho da Lei Geral das Polícias, que ficou acordada 
aqui, quando daquela Comissão Geral que fizemos.

Aproveito este Grande Expediente, pedindo li-
cença à Comissão que presido, a Comissão de Le-
gislação Participativa, que está fazendo um grande 
trabalho nesta Casa. É uma Comissão que todos os 
brasileiros deveriam conhecer. Está havendo eleição 
lá. Eu já votei e pedi licença para poder estar aqui 
presente, neste Grande Expediente, espaço que me 
foi cedido pelo nobre Deputado Aracely de Paula, que 

tinha compromissos urgentes também nos Ministérios 
e nesta Casa, buscando recursos para a sua região.

Quero falar também sobre a questão indígena. 
Eu fui colocado, por um ato da Mesa, pelo Presidente 
desta Casa, como mediador entre dez caciques indíge-
nas, cinco ambientalistas e cinco membros da bancada 
ruralista. Ali nós trabalhamos, ajustamos.

Já tivemos a primeira reunião com os índios. Foi 
uma reunião pesada, uma reunião muito cheia, mas 
na qual eles se comportaram da melhor maneira pos-
sível. Algumas pessoas ficaram até um pouco assus-
tadas, porque pintaram meu rosto e me chamaram de 
parente. Quero dizer uma coisa: os índios são brasilei-
ros que precisam ser tratados decentemente. E eles 
se alegram quando são tratados por esta Casa com 
decência e dignidade.

Quero dizer a este Parlamento e ao Brasil que 
não me colocarei nem ao lado da bancada ruralista 
nem ao lado da bancada ambientalista, nem tampouco 
ao lado dos caciques. Estou ao lado do Brasil, como 
mediador nesse trabalho. 

Então, quero deixar bem claro que sou mediador, 
sem tomar nenhum lado, sem tomar nenhuma posição, 
porque a questão indígena no Brasil é uma questão 
também de segurança pública, tanto para aqueles que 
estão nas terras, para os agricultores, quanto para os 
próprios índios, que têm sido durante muitos anos ven-
didos, sacrificados aqui no Brasil.

Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, 
para chegarmos a um consenso e para que esta Câma-
ra dos Deputados possa levar o seu trabalho adiante.

Ouço o Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Se V.Exa. me permi-

te, nobre Deputado Lincoln Portela, eu diria que essa 
temática referente à segurança pública tem notabiliza-
do V.Exa. na sua marcante atuação neste plenário. Eu 
mesmo já deslustrei outro pronunciamento de Grande 
Expediente de V.Exa., mencionando os meus aplausos 
pelo comportamento que V.Exa. assumiu, ao reclamar 
dos poderes públicos uma atenção mais destacada, 
mais atualizada e mais enérgica em relação à segu-
rança pública. No momento em que V.Exa. volta a esse 
tema na tarde de hoje, eu me predisponho a levar a 
V.Exa., mais uma vez, a minha solidariedade decidi-
da, porque o que V.Exa. faz é dentro daquele adágio 
popular: água mole em pedra dura tanto bate até que 
fura. Então, V.Exa. quer, com o seu discurso, sensibili-
zar os poderes públicos, a fim de que eles despertem 
para esse problema que se agudiza a cada momento. 
Meus cumprimentos a V.Exa. pelo discurso que profere.

O SR. LINCOLN PORTELA – Obrigado, Depu-
tado Mauro Benevides. 

Ouço o Deputado Valdir Colatto.
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O Sr. Valdir Colatto – Deputado Lincoln Portela, 
obrigado pela concessão do aparte. Realmente, V.Exa. 
trata de um assunto explosivo aqui no Brasil, que é a 
questão indígena. Nós precisamos, Sr. Presidente, que 
esta Casa realmente se envolva nesse processo. Eu 
quero deixar aqui registrada e lamentar a invasão dos 
indígenas neste plenário, uma coisa inédita e que não 
poderia ter acontecido. Embora estivesse viajando, eu 
acompanhei de longe, pela imprensa, o Deputado Lin-
coln Portela fazendo esse trabalho. Com certeza, nós 
precisamos resolver isso. Deputado Lincoln Portela. A 
Câmara dos Deputados do Brasil tem que resolver a 
questão indígena. A Constituição, no art. 231, diz bem 
claro que as terras indígenas são aquelas que eles 
ocupavam no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição 
brasileira não está sendo respeitada por uma questão 
ideológica e por governantes da FUNAI, que a levam 
para outro lado e estão incitando os indígenas. Na ver-
dade, nós temos que fazer uma política indígena no 
Brasil, cuidando do índio no tocante à saúde, à educa-
ção e à questão social. Os índios estão morrendo de 
beribéri, de AIDS, por falta de comida, por não terem 
cesta básica. É disso que a FUNAI tem que cuidar, e 
não de tomar terra dos agricultores brasileiros, porque 
assim estamos criando insegurança jurídica e confli-
tos no campo. Precisamos atacar isso com urgência. 
Acho oportuno este assunto neste Grande Expediente, 
para que possamos alertar a Casa acerca da respon-
sabilidade que temos de buscar uma solução para a 
questão indígena no Brasil. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Antes de passar 
para o Deputado Carlos Magno, eu quero também 
lembrar que a FUNAI não vai participar dessa comis-
são paritária de dez Parlamentares e dez caciques. E, 
diga-se de passagem, ali na Comissão de Orçamento, 
os índios lotaram o plenário, portaram-se da melhor 
maneira possível e colocaram dez caciques democra-e colocaram dez caciques democra-
ticamente escolhidos entre eles também. A FUNAI não 
participará dessa comissão paritária, nem o Governo 
participará. Será um trabalho entre os índios e a Câ-
mara dos Deputados.

Ouço o Deputado Carlos Magno.
O Sr. Carlos Magno – Eu gostaria de parabenizar 

o Deputado Lincoln Portela por tratar deste assunto, 
que é emergente. Já era previsível o momento que 
nós vivemos, não o da invasão, porque esse não era 
previsível, pois, historicamente, o plenário nunca havia 
sofrido um tipo de agressão “democrática” – entre aspas 
–, como a pudemos ver aqui, na semana passada. Mas 
entendo o seguinte: quando se diz Frente Parlamentar 
da Agropecuária, todos nós – eu que sou participante 
dessa Frente – não somos nem contra nem a favor; 
somos, como se diz, a favor do Brasil. Queremos que 

haja uma regra que possa buscar o bom termo para 
novas demarcações de terras indígenas ou expansão 
dessas áreas. O que nos assusta muito é um levanta-
mento que fiz, mediante um requerimento que apresen-
tei na Comissão de Agricultura, no ano passado: nos 
últimos dois anos, havia mais de cinquenta grupos de 
trabalhos constituídos pela FUNAI para fazerem estudos 
quanto à ampliação e criação de novas reservas. De 
um momento para outro, em quatro ou cinco meses, 
esse número passou para quase duzentos. Isso tem 
tirado a tranquilidade do nosso produtor rural, há dé-
cadas, com a documentação implantada pelo próprio 
INCRA, ou historicamente já, em regiões tradicionais, 
a ocupação dessas áreas. E, de uma hora para outra, 
começam a criar áreas indígenas, terras indígenas. O 
grande problema é que os nossos indígenas estão re-
legados a segundo plano pela FUNAI. E eles mesmos 
ignoram a FUNAI como órgão de proteção aos povos 
indígenas. Nós já temos comercialização de crédito 
de carbono feita por organizações não governamen-
tais internacionais com etnias indígenas. No caso do 
Estado de Rondônia, os cinta-larga. E nós temos di-
versas outras situações no Brasil que nos preocupam. 
Então, acho que o meio-termo, a busca de entendi-
mento, a busca de uma solução para esse problema 
é possível. Inclusive o Presidente desta Casa assumiu 
o compromisso de intermediar uma interlocução com 
o Governo Federal e fazer valer... Quando o Presiden-
te pediu sessenta dias de prazo, durante a invasão 
do plenário, ele ficou de, no outro dia, nos responder 
sobre a negociação com a Casa Civil. Mas até hoje 
não temos resposta quanto à aplicação pelo menos 
da Portaria nº 303, para que se dê uma amenizada e 
uma acalmada, tanto por parte da FUNAI quanto por 
parte da Câmara Federal, do Poder Legislativo como 
um todo, porque este é um assunto que interessa ao 
Congresso Nacional. Obrigado. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Obrigado, Depu-
tado Carlos Magno.

Estou abrindo o debate. Geralmente, no Grande 
Expediente, o orador se preocupa em discorrer sobre 
determinado tema num tempo maior. Mas esta Casa 
carece de debates, e é importante que o debate seja 
trazido a esta Casa, é importante que o Brasil ouça 
que ela está preocupada, que ela está querendo re-
solver este problema. 

Então, estou abrindo espaço para os companhei-
ros – o Deputado Carlos Souza também quer se mani-
festar –, porque terras no Brasil é questão de seguran-
ça pública. E eu continuo trabalhando nessa área. Não 
vou trabalhar de maneira capenga, jogando apenas ou 
pelo lado direito ou pelo lado esquerdo ou apenas pelo 
centro. É preciso ouvir todos os segmentos para che-
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garmos a um consenso. E o consenso nesse sentido 
é muito importante, para que 1 milhão de brasileiros, 
indígenas, não continuem mais da maneira em que se 
encontram e também aqueles que trabalham no campo 
tenham mais segurança para trabalhar.

Deputado Carlos Souza.
O Sr. Carlos Souza – Obrigado, Deputado Lincoln 

Portela. Eu tenho orgulho de fazer parte desta Casa 
e de ter V.Exa. como grande tribuno na Câmara dos 
Deputados. Com certeza absoluta, V.Exa. aqui repre-
senta muito bem seu Estado, Minas Gerais. V.Exa. tem 
muita razão, Deputado, quando propõe que se faça um 
debate com muita profundidade nesta Casa, para que 
possamos discutir as questões indígenas, para que 
possamos discutir a demarcação de áreas indígenas 
neste País. Eu quero dizer, Deputado Lincoln Portela, 
que eu não sou posseiro, não sou ruralista, não sou 
dono de terras e não tenho nada contra os índios. 
Eu acho, e até entendo, que esta discussão deve ser 
aprofundada. Moro numa região no Amazonas. Faço 
parte da Amazônia, que representa 56% do território 
nacional. Faço parte de 1 milhão e 500 mil quilômetros 
quadrados, que é o Amazonas, o qual tem hoje 33% 
das suas terras demarcadas por terras indígenas. Há 
Municípios do Estado do Amazonas, Deputado Lincoln 
Portela, em que a divisória da demarcação de terras 
indígenas passa pelo meio do aeroporto e pela pra-
ça central desses Municípios. Eu tenho um projeto de 
emenda constitucional aqui nesta Casa. Eu gostaria, 
Deputado, que, em vez de essas decisões partirem 
apenas da FUNAI, apenas do parecer de um antropó-
logo, apenas de uma decisão do Executivo, de cima 
para baixo, que elas viessem para ser discutidas no 
Legislativo, não só aqui no Congresso Nacional, mas 
nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas, 
para que amadureça essa discussão, porque, muitas 
vezes, o Executivo não tem noção das demarcações 
que estão fazendo neste País. Então, Deputado, eu que-
ro parabenizá-lo pelo seu discurso, pelo levantamento 
dessas questões que dizem respeito a esta Casa. E 
nós precisamos, mais do que nunca, aprofundar este 
debate. Parabéns, Deputado!

O SR. LINCOLN PORTELA – Deputado Carlos 
Souza, obrigado por sua participação. V.Exa., inclusive, 
deixa claro que a Comissão de Legislação Participati-
va (CLP) foi colocada também como instrumento para 
que pudéssemos ajudar esta Comissão.

A Comissão de Legislação Participativa já está 
trabalhando intensamente nesse sentido, assim como 
trabalhou naquela Comissão Geral sobre segurança 
pública.

Entendo, Deputado Carlos Souza, que nós não 
podemos, aqui nesta Casa, isolar o debate apenas 

entre Deputados. É importante que as Comissões se-
jam valorizadas nesta Casa, porque temos os Depu-
tados que ali trabalham, que trabalham nesta Casa, 
que debatem em plenário. Então, é importante que a 
Comissão de Legislação Participativa também esteja 
inteirada sobre este assunto e participe intensamente. 
Já temos inclusive um seminário preparado, que será 
aprovado agora, e esperamos que haja também condi-
ções para que possamos ter uma contribuição melhor.

Eu vi o Deputado Mandetta. Parece-me que es-
tava se manifestando ao microfone, parece-me que ia 
pedir a palavra.

Deputado Mandetta, V.Exa. também tem liberda-
de para o aparte.

O Sr. Mandetta – Muito obrigado pelo aparte, 
Líder Lincoln Portela. Estarei presente na Comissão, 
juntamente com V.Exa., com o Deputado Chico Alen-
car e outros Deputados, onde tentaremos uma mesa 
de negociação em torno da temática terras indígenas. 
Estamos preparando todo um estudo sobre a ocupa-
ção do solo brasileiro, sobre o histórico de ocupação, 
desde o Império, passando pelo período Vargas, por 
todos os códigos. Nosso Código é de 1973. E, depois, 
com o decreto, ainda no Governo Fernando Henrique, 
que é o vigente. Em todo esse período de tempo, todos 
eles fracassaram no intuito de levar isso a dois pontos 
de convergência: o interesse de nos mantermos como 
nação com paz para produzir e poder ser índio. Nesse 
intuito de buscar esses pontos de convergência, res-
peitando a propriedade, garantindo justiça social, é 
que formamos esse grupo de trabalho, no qual eu me 
incluo juntamente com V.Exa. E tenho certeza de que 
conseguiremos fazer uma proposta de um novo pacto 
de terras indígenas para o século XXI. Porque da ma-
neira como está, no meu Estado de Mato Grosso do 
Sul, os ânimos se acirram diariamente. Há uma ocu-
pação ideológica sobre a questão dos guarani-kaiowá, 
por conta de razões históricas de uma culpa que o 
País carrega, desde a chegada de Cabral, da Guerra 
do Paraguai e das ocupações de solo, que impedem 
que pessoas de bem possam manter suas proprieda-
des produzindo e dar aos índios aquele quinhão de 
terra para que possam exercitar sua cidadania, sua 
cultura. Então, tenho certeza de que, com a experi-
ência do Líder Lincoln Portela e de outros Parlamen-
tares que lá estarão, além de entidades indígenas, 
nós conseguiremos sair de lá com um texto que vá 
dar amparo à Comissão Especial da Casa, para que 
nós possamos ver um caminho. Será que vamos fazer 
passar as demarcações pelo Legislativo? Será que a 
expropriação será onerosa para a União? Será que a 
União vai ter que pagar quando ela mesma tiver emi-
tido títulos? Enfim, são questões que, tenho certeza, 
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ao se colocar o dedo nesses assuntos, farão com que 
esta Casa se exercite, porque são temas difíceis, te-
mas ácidos, mas que precisam ser enfrentados. É um 
desafio para a nossa geração, e orgulho-me de estar 
neste Parlamento, neste momento, na companhia de 
Parlamentares, desafiados que estamos para achar 
uma solução para as terras indígenas do Brasil. Para-
béns a V.Exa. pela posição!

O SR. LINCOLN PORTELA – Obrigado, Deputado 
Mandetta. Sua participação, nesse grupo de trabalho, 
é fundamental pela experiência também de V.Exa. Se 
não me engano, V.Exa. foi designado para a CLP tam-
bém, no lugar do Deputado Ronaldo Caiado...

O Sr. Mandetta – Exatamente.
O SR. LINCOLN PORTELA – ...que teve de ser 

remanejado para outra Comissão. Sendo Presidente, 
dou as boas-vindas oficialmente a V.Exa. a essa Co-
missão. E a contribuição será maior ainda, para que 
possamos ter justiça social nessa questão indígena 
no Brasil. Isso é importante para a Nação brasileira. 
V.Exa. bem disse: Nação brasileira. Eu estou cansado 
de chamar o Brasil de país. Nós precisamos chamar 
o Brasil de Nação, para termos consciência de nação. 
Nação brasileira! A Deputada Antônia nos confirma 
ali – Nação brasileira. Nós temos que tirar um pouco 
desse sentimento ainda de colônia que nós temos, e 
até mesmo analisar como está o tratamento da questão 
indigenista, para vermos se não temos nenhum proble-
ma nesse contexto. Parabéns a V.Exa.! Seja bem-vindo 
à Comissão de Legislação Participativa!

Não posso deixar de parabenizar também o Pre-
sidente Henrique Eduardo Alves. Naquele momento em 
que os índios adentraram este plenário, vieram para 
cá pacificamente. Mas entraram de maneira abrupta, 
entraram assustando, mas foram pacíficos aqui dentro. 
Ninguém foi agredido, ninguém foi tocado. Eu sei que 
muitas pessoas se assustaram com aquela manifesta-
ção. Mas, fazendo um certo paralelo, talvez não tenha 
sido muito diferente de 1500, quando as caravelas apor-
taram aqui no Brasil e os portugueses se encontraram 
com os nossos índios, que por certo se assustaram 
também. Talvez esta Casa tenha se assustado, parte 
do Brasil tenha se assustado, mas o comportamento 
deles aqui não foi agressivo. Não tocaram em nenhum 
assessor, em nenhum secretário parlamentar, em ne-
nhum assessor de plenário, em nenhum segurança. 

Claro, foi um tanto quanto abrupta, inesperada, 
a entrada deles nesta Casa, mas isso serviu para 
uma coisa: para estabelecermos essa Comissão, para 
avançarmos no diálogo; serviu para que o debate se 
tornasse mais acalorado e enriquecido. Nós precisáva-
mos enriquecer o debate. Tanto que nos reunimos no 
dia seguinte, na quinta-feira. E, na sexta-feira, houve 

a sessão solene, em que esteve presente o Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, que se manifestou 
inclusive contra a PEC nº 215. Foi a manifestação dele. 

Nobre Deputado do PT, Vicentinho, V.Exa. tem 
o aparte. 

O Sr. Vicentinho – Estimado colega, Deputado 
Lincoln Portela, eu não vou entrar no tema que V.Exa. 
está abordando, mas, por ouvi-lo, por acompanhar 
sua história, sua postura como um grande Líder aqui 
nesta Casa, eu peço permissão apenas para lhe dar 
parabéns pelo seu trabalho e pela sua história. V.Exa. 
é de um partido novo, mas tem uma atuação extraor-
dinária. E é amigo dos Deputados, uma pessoa sem-
pre atenciosa. Eu tenho certeza de que o seu Estado 
se orgulha da sua presença aqui, não só por V.Exa. 
representar bem o seu Estado, mas sobretudo o povo 
do Brasil. E eu quero dar parabéns a V.Exa.

O SR. LINCOLN PORTELA – Obrigado, Deputa-
do Vicentinho. Isso me enobrece, me alegra, e humil-
demente recebo o elogio. Há um velho provérbio que 
diz assim: “O ser humano é reconhecido pelos louvo-
res que recebe”. E eu quero devolver esses louvores 
a toda a Câmara dos Deputados, que tem trabalhado 
e se preocupado com as questões sociais, educacio-
nais, com as questões da saúde e, principalmente, 
com a coisa da segurança pública, com o respeito à 
Nação brasileira. 

Estou vendo aí, a seu lado, o Deputado Mau-
ro Benevides, também grande tribuno. S.Exa. já foi 
Presidente do Senado, do Congresso Nacional. Que 
bom estarmos juntos aqui, enriquecendo este deba-
te! Esperamos que o Brasil, a Nação brasileira – não 
é mesmo, Deputada Antônia? – possa crescer, possa 
se desenvolver. 

Eu tenho dito isso em todos os pronunciamentos 
que faço nesta Câmara, Deputado Vitor Penido, nosso 
Presidente, lá da nossa Nova Lima, Minas Gerais, de 
que já foi prefeito por vários mandatos: chega de von-
tade política! Eu estou dizendo, Deputado Vitor Penido, 
com toda a experiência que V.Exa. tem como Parlamen-
tar, que chega ouvirmos a expressão “vontade políti-
ca”! Essas palavras têm que estar inerentes ao nosso 
DNA, claro. Mas agora é preciso termos ação política.

Com ação politica, por certo, vamos resolver a 
questão da demarcação das terras indígenas; vamos 
fazer com que aqueles que trabalham também com a 
terra possam ser beneficiados. Que haja justiça social, 
que haja saúde para as nações indígenas, que haja 
saúde para o nosso Brasil!

Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Ilustre De-
putado Lincoln Portela, do nosso Estado de Minas 
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Gerais, quero lhe cumprimentar por esse seu pronun-
ciamento sobre tema tão polêmico. Mas nós estamos 
aqui como brasileiros, não é isso? E nós não podemos, 
em momento algum, permitir que alguns grupos, não 
com aquela representatividade, possam aqui realmente 
querer impor uma vontade que, com certeza, não é a 
vontade da maioria dos brasileiros. 

Parabéns por seu pronunciamento, e pelos apar-
tes que concedeu! Minas Gerais, como sempre, é muito 
bem representada pelo seu trabalho, pela sua liderança. 

Parabéns!
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra, agora, ao vascaíno Romário, ilustre Deputado 
Federal pelo PSB do Rio de Janeiro.

O SR. ROMÁRIO (PSB-RJ. Sem revisão do ora-
dor.) – Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados!

Presidente, Deputado Vitor, só para fazer uma 
correção: apesar de ter um grande carinho e respeito 
pelo Vasco, meu time de coração é o América.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Desculpe-
-me. Eu falei porque sou vascaíno. Eu achei que...

O SR. ROMÁRIO – V.Exa. tem bom gosto. Tam-
bém tem bom gosto, Deputado Onofre.

O Sr. Mandetta – E meu o Botafogo, Deputado 
Romário?

O SR. ROMÁRIO – Também tem bom gosto, 
Deputado.

O Sr. Mandetta – A sua principal vítima! V.Exa. 
tem que ser feliz por isso.

O SR. ROMÁRIO – Eu tenho muito carinho pelo 
Botafogo. 

O Sr. Mandetta – Imagino!
O SR. ROMÁRIO – Pode acreditar, até porque 

foi o time em que eu mais fiz gol na minha carreira. 
Então, não poderia ser diferente. (Risos.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após es-
tes 2 anos do meu primeiro mandato como Deputado 
Federal, gostaria de falar sobre minha atuação parla-
mentar construída durante este período.

Ser eleito por um Estado como o Rio de Janeiro 
é um grande desafio, mesmo para uma pessoa que já 
tem uma vida pública, como é o meu caso. Durante a 
campanha, eu visitei a maior parte dos Municípios do 
Estado e vi de perto as dificuldades enfrentadas pela 
população no dia a dia, que não são poucas.

Como já disse antes, aqui, desta tribuna, eu vi a 
falta de moradia, de saneamento, e vi, em muitas co-
munidades, a ausência de opções de esporte, cultura 
e lazer. Eu sei como essas coisas fazem falta, princi-
palmente na vida das crianças e dos jovens. Aliás, eu 
fiquei impressionado com o censo escolar, que apontou 
que apenas 20% das escolas, no Brasil, têm banheiros 

e vias de acesso adequados para alunos com algum 
tipo de deficiência. 

Porém, tenho certeza de que o número de esco-
las acessíveis é ainda bem menor, pois muitas vezes 
basta um prédio possuir rampa interligando os andares 
para as pessoas dizerem que ele é acessível, e nós 
sabemos que não é bem assim.

Segundo uma reportagem publicada no jornal O 
Globo em abril do ano passado, ocorre no Rio de Ja-
neiro o que vemos no resto do País: a situação é ainda 
pior na rede pública. É mais um exemplo de como o 
critério da renda separa quem pode ter acesso a um 
tratamento digno de quem não pode.

Não sei como se pode aceitar que montanhas de 
dinheiro público sejam despejadas em obras superfa-
turadas, enquanto as escolas públicas estão em péssi-
mas condições, os professores sem receber aumento, 
as pessoas perdem horas em filas de hospitais e não 
têm um transporte público decente. Eu não aceito, Sr. 
Presidente, e por isso tenho dedicado o meu mandato 
a lutar contra esse tipo de situação. 

Fui eleito por quase 150 mil pessoas e sei que 
muita gente, em todo o País, não só no meu Estado, 
acompanha atentamente o que eu faço – cobrando, 
elogiando e pegando muito no meu pé, como eu acho 
que tem que ser. Sei das minhas obrigações, e eu te-
nho certeza de que não decepcionarei.

Espero que o Governo Federal tenha consciência 
da importância de empenhar os recursos das minhas 
emendas parlamentares, e não demore na liberação 
desses recursos. E que seja observado, independen-
temente de partido político, pessoa ou local, que os 
recursos para aqueles projetos que realmente possam 
fazer a diferença para a população sejam empenhados 
e liberados o mais rápido possível. É assim que deve 
ser numa democracia.

Sr. Presidente, sinto que é a hora de prestar con-
tas das minhas atividades aqui, nesta Casa. Nestes 
primeiros anos de mandato, eu tive a alegria de ser 
reconhecido como um dos quatro Parlamentares mais 
assíduos nas sessões deliberativas. Também fiquei 
muito contente por conseguir, com o apoio do Depu-
tado André Figueiredo, incluir na Medida Provisória nº 
529, de 2011, duas emendas que garantem benefícios 
para as pessoas com deficiência e que eram uma an-
tiga reivindicação desse segmento.

A primeira emenda, de minha autoria, garante 
que a contratação de pessoas com deficiência, como 
estagiários, não acarreta a suspensão do Benefício de 
Prestação Continuada, o conhecido BPC. A segunda 
assegura que, caso a pessoa seja efetivada numa 
empresa ou inicie um empreendimento, o benefício 
seja apenas suspenso e não mais cancelado, como 
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acontecia antigamente. Esta foi, com certeza, uma 
grande conquista para as pessoas com deficiência, 
pois a matéria aguardava resolução fazia muito tempo. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar as 
Deputadas Rosinha da Adefal e Mara Gabrilli pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 277, 
de 2006, que dispõe sobre a aposentadoria especial, 
outra matéria que aguardava apreciação, havia anos, 
e trouxe alívio e justiça para todas as pessoas que são 
portadoras de alguma deficiência no País.

Agora, é solicitar o apoio dos nobres colegas Se-
nadores para que o projeto seja apreciado em caráter 
de urgência, tendo em vista os pareceres favoráveis 
das Comissões da Câmara e a aprovação unânime 
na sessão plenária.

Tive a feliz oportunidade de realizar vários seminá-
rios com a presença de personalidades e profissionais 
nas áreas de Síndrome de Down, Doenças Raras, Es-
clerose Lateral Amiotrófica, ELA, como também sobre 
Hip-hop, com o intuito de fomentar a cultura brasileira, 
regulamentar a atividade dos profissionais da área e 
valorizar nossos artistas.

Também apresentei projetos, como o PL nº 4.207, 
de 2012, que altera o Código Penal, estabelecendo 
punição para quem se aproveitar sexualmente de uma 
pessoa com deficiência física, mental ou intelectual. Ele 
tramita apensado ao PL nº 1.213, de 2001, do Deputa-
do Carlos Bezerra. Espero que, com o apoio de todos 
os colegas, possamos contar com a sua aprovação o 
mais rápido possível. 

O Sr. Mandetta – V.Exa. me permite um aparte, 
Deputado Romário? 

O SR. ROMÁRIO – Deputado Mandetta, por favor. 
O Sr. Mandetta – Eu gostaria, neste momento 

em que V.Exa. presta as contas da sua atividade par-
lamentar, de fazer aqui um testemunho de quem milita 
na área da pessoa com deficiência. O trabalho exercido 
pelo Deputado Romário não se limita muitas vezes ao 
trabalho dentro do plenário desta Casa. A convite des-
te Parlamentar, o Deputado Romário, apesar de sua 
agenda extremamente concorrida, foi até a minha ci-
dade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Escola 
Juliano Varela, de crianças com Síndrome de Down. 
A escola o convidou por ofício, mas não acreditavam 
naquele sonho de ver o tetracampeão, o Deputado 
Romário, hoje defensor das pessoas com deficiência, 
lá em Campo Grande. Tenho certeza de que V.Exa., 
emocionado como ficou naquele dia, não se esquece 
daquela passagem por Campo Grande e do sorriso da-
quelas crianças. Então, quero deixar o testemunho de 
um Parlamentar que o procurou no primeiro dia desta 
Legislatura para pedir apoio à luta das pessoas com 
deficiência e que tem sido testemunha da sua atuação 

não só aqui nesta Casa, nos projetos em que V.Exa. é 
Relator, mas pessoalmente, em várias cidades do Bra-
sil, onde esteve presente com sua simpatia e militância 
pela causa das pessoas com deficiência. Parabéns, 
Deputado Romário, pelo seu mandato!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dou se-

quência ao meu pronunciamento. O PL nº 2.515, de 
2011, que tipifica como crime a aplicação de qualquer 
castigo ou tratamento cruel à criança ou ao adolescente 
que tenha algum tipo de deficiência, tramita apensado 
ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do 
Senador Paulo Paim. Eu espero que ele seja incluído 
na Ordem do Dia quanto antes, pois já está pronto para 
apreciação em plenário. Tenho certeza de que esta 
Casa não terá dificuldade para aprovar este projeto, 
que reflete uma luta não só minha, mas, sim, de vários 
Parlamentares e de milhões de brasileiros.

Elaborei também o PL nº 4.411, de 2012, que 
propõe a eliminação da burocracia na importação de 
mercadorias destinadas a pesquisas científicas e tec-
nológicas, através de criação de um cadastro nacional 
de pesquisadores. Não se trata apenas de uma ques-
tão técnica, mas de um estímulo fundamental para a 
prática científica no País e algo que pode, por exemplo, 
nos levar à descoberta de novos medicamentos que 
venham a salvar vidas, especialmente de pessoas que 
possuem algum tipo de doença rara.

O Sr. Silas Câmara – Permite-me um aparte?
O SR. ROMÁRIO – Por favor, Deputado.
O Sr. Silas Câmara – Deputado Romário, eu 

quero, em primeiro lugar, parabenizar o Estado do 
Rio de Janeiro, que deu a esta Casa a oportunidade 
de conhecê-lo com profundidade, nesses 2 anos em 
que V.Exa. aqui está, demonstrando seu compromis-
so social com um país esquecido, que, até então, es-
tava à margem da pauta das discussões desta Casa. 
Portanto, a V.Exa., que traz essa discussão para a 
Ordem do Dia desta Casa, que traz a pessoa espe-
cial, a pessoa necessitada para a pauta principal da 
Câmara dos Deputados, o nosso abraço e o reconhe-
cimento de quem já ganhou, como disse há pouco o 
nosso colega que me antecedeu, o respeito do Brasil 
pela bandeira que V.Exa. levanta e pelos resultados 
que já pode apresentar para essa classe de pessoas 
tão especiais e tão queridas em toda a Nação brasi-
leira. Portanto, a V.Exa., ao seu discurso, parabéns e 
que Deus o abençoe.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado 
Silas.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 
Deputado Romário?

O SR. ROMÁRIO – Por favor, Deputado.



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12383 

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Romário, 
eu quero saudar a presença de V.Exa., em um breve 
aparte. Sei que V.Exa. tem que se comportar dentro 
do tempo regimental, mas quero destacar que V.Exa. 
tem, desde o primeiro momento, demonstrado, de for-
ma inequívoca, a sua disposição de cumprir o mandato 
que lhe foi outorgado pelo povo do Rio de Janeiro. O 
meu Estado V.Exa. já visitou duas vezes, não apenas 
a Capital do Estado, Fortaleza, mas também a região 
dos Inhamuns, levando, portanto, com a usa imagem de 
homem projetado na vida esportiva brasileira, a convic-
ção de que nesta Casa V.Exa. é um representante do 
povo e, assim sendo, tem que transmitir a todo o País 
essa figura não apenas do desportista Romário, mas 
sobretudo do Parlamentar, que nesta Casa procura 
enaltecer o Parlamento brasileiro. Cumprimento V.Exa.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado 
Mauro Benevides.

Concedo um aparte ao Deputado Vicentinho.
O Sr. Vicentinho – Estimado Romário, nobre co-

lega, primeiro aproveito a oportunidade para agradecer 
pelo que V.Exa. já fez por este País como jogador de 
futebol, sobretudo pela Seleção Brasileira. Nós ficamos 
sempre meio cismados quando Deputados famosos 
por outras razões vêm para esta Casa. São eleitos 
candidatos porque são artistas, porque são jogadores 
de futebol. E a sua eleição, sobretudo a sua postura, 
mostra o seu compromisso com a dignidade humana. 
V.Exa. sabe que eu sou testemunha do seu trabalho 
na luta em defesa das pessoas com doenças raras, 
como a mucopolissacaridose, e na luta para enfren-
tar o poder econômico dos laboratórios que cobram 
remédios caríssimos para o tratamento de pessoas 
com doenças raras, afora as dificuldades burocráticas 
e judiciárias que enfrentamos para atender a essa co-
munidade. Como os portadores de doenças raras são 
poucos, comparados com o universo brasileiro, o re-
médio se torna caríssimo. V.Exa. tem tido uma atuação 
muito digna, uma atuação que até nos emociona. Eu 
quero aqui, caro amigo Romário, caro colega, lhe dar 
parabéns por esse trabalho, pela sua sensibilidade. 
V.Exa. é um homem sério, que veio aqui para cumprir 
uma missão. Parabéns!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado 
Vicentinho.

Continuo, Sr. Presidente. Dois compromissos pú-
blicos firmados no Seminário sobre Doenças Raras, 
organizado por mim em fevereiro deste ano, foram 
cumpridos recentemente. Primeiramente, foi publica-
da pelo Ministério da Saúde, no dia 11 deste mês, a 
consulta pública do documento que estabelece diretri-
zes para a atenção integral e o acolhimento à pessoa 
com doenças raras.

A ideia é a de que profissionais de saúde pos-
sam contribuir para a definição da Política Nacional de 
Atenção às Pessoas com Doenças Raras no SUS. A 
assistência também incluirá os parentes dos pacientes.

A segunda promessa cumprida foi a divulgação 
pela ANVISA de novas medidas para acelerar a análise 
de registros de novos medicamentos, a criação de ge-
rências setoriais e a implantação de um sistema eletrô-
nico que deverá reduzir em 40% o tempo das análises.

Para isso, foi instituído o Comitê Técnico de Ar-
ticulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sani-
tária, que terá a parceria da ANVISA, do Ministério da 
Saúde e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Esse Comitê irá acelerar o intercâm-
bio de conhecimento e informações entre os órgãos. 
O objetivo dessa alteração é melhorar a capacidade 
operacional e dinamizar os processos de registros de 
produtos da ANVISA, como medicamentos e insumos 
farmacêuticos.

Outra proposta de minha autoria é o PL nº 1.709, 
de 2011, que aumenta o percentual dos recursos des-
tinados ao Paradesporto e a programas de incentivo à 
inclusão de estudantes com alguma deficiência. Acho 
que as minhas emendas e projetos de lei deixam claro, 
Sr. Presidente, quais são as minhas prioridades e os 
meus compromissos como Deputado Federal.

Como muitos sabem, eu tenho me preocupado 
com o legado que os grandes eventos esportivos vão 
deixar para o nosso País, principalmente para o nosso 
povo. Eu sempre estive na torcida para que o Brasil 
realize da melhor maneira possível a Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos de 2016. Por isso é que, junto a 
outros colegas da Comissão de Turismo e Desporto, 
que hoje tenho a honra de presidir, tenho visitado as 
obras e cobrado publicamente das autoridades expli-
cações para os atrasos nos preparativos para esses 
eventos. E são muitos atrasos, infelizmente.

Falando especificamente do Rio de Janeiro, a 
preparação para estes grandes eventos resultou, la-
mentavelmente, no desmanche de áreas históricas da 
cidade, como o Estádio de Atletismo Célio de Barros 
e o Parque Aquático Julio de Lamare, onde, aliás, o 
Governo do Estado havia recentemente investido mi-
lhões para sua modernização. Ambos foram celeiros 
de grandes nomes do esporte nacional que gravaram 
suas marcas e recordes na história olímpica. Isso sem 
falar na Escola Municipal Friedenreich e no antigo Mu-
seu do Índio. 

Quem fez o planejamento para os megaeventos, 
que incluiu esses dois centros de esporte no rol das 
demolições? Onde está escrito que essas demolições 
eram necessárias? O que percebemos, Sr. Presidente, 
são recorrentes exemplos de má gestão e desperdí-
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cio de milhões de reais em obras desnecessárias ou 
sem o correto planejamento. O Velódromo, por exem-
plo, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 
2007 e depois foi subutilizado. Serviu até para cená-
rio de novela, mas não serviu para formar sequer um 
atleta para competir no ciclismo de pista em Londres. 
Por sinal, essa modalidade dá direito a 30 disputas de 
medalhas. Isso não poderia voltar a acontecer. E, por 
incrível que pareça, está acontecendo de novo, diante 
dos nossos olhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os está-
dios que estão sendo reformados para a Copa estão 
custando, em média, mais de 100% além do previsto. 
Repito: mais de 100%! E a obra mais cara de todas 
é a do Maracanã, infelizmente no meu Estado. Não é 
uma pequena diferença, compreensível, que a gente 
possa atribuir a um erro de cálculo ou algum impre-
visto. Isso é má gestão, são manobras para adiar a 
conclusão das obras. Em outras palavras, muitas delas 
significam roubo. Infelizmente, isso existe ainda muito 
no nosso País.

É uma maravilha receber uma Copa do Mundo 
no Brasil, este País que ama o futebol e se orgulha 
dos seus craques. Mas com esse gasto exorbitante, 
Sr. Presidente? Isso não podemos aceitar. Já passou 
da hora de moralizarmos o nosso futebol, a começar 
pela mudança urgente no seu comando, corrompido e 
desacreditado. Acho que a Copa do Mundo no Brasil é 
uma oportunidade fantástica de iniciar esse processo. 
Tenho certeza de que não estou sozinho. A maioria da 
nossa população também clama por isso. O País não 
merece ter à frente de um esporte que representa uma 
paixão nacional, como é o futebol, uma pessoa que tem 
na sua biografia fatos nebulosos, como a sua participa-
ção ativa na ditadura militar, vastamente documentada.

No escândalo mais recente, conforme noticiou o 
jornal Folha de S.Paulo no último dia 16, o Sr. Marin 
teria assinado um contrato superfaturado na compra 
da nova sede da CBF, no Rio de Janeiro. Segundo o 
jornal, foram pagos 70 milhões de reais em um imó-
vel que poderia ter sido comprado por 39 milhões de 
reais, de acordo com o valor de mercado. O negócio 
levantou novas suspeitas de irregularidades da atual 
gestão da Confederação. Ainda existem fatos passa-
dos, como o furto da medalha, o roubo de energia do 
vizinho. Enfim, há episódios vergonhosos que podere-
mos citar, que acompanhamos, durante algum tempo, 
pelos jornais e televisão.

Nunca foi tão urgente a moralização da gestão 
do esporte no Brasil, principalmente, Sr. Presidente, 
do futebol. A propósito, a Comissão de Turismo e Des-
porto está realizando, hoje, neste momento, o segundo 
tempo do Seminário Gestão Financeira de Atletas nos 

Clubes de Futebol. Conseguimos reunir representan-
tes do Ministério do Esporte, da CBF – que não foi, 
porque ele não tem coragem de aparecer na Casa –, 
da Receita Federal, do INSS e de alguns clubes, para 
discutir a gestão esportiva e a formação de atletas de 
base, visando às modalidades olímpicas. 

O objetivo deste Seminário é discutir amplamente, 
inclusive com a participação da sociedade, a anistia 
da dívida fiscal que chega hoje a 3 bilhões de reais. 
Inclusive, no anteprojeto do Deputado Vicente Candi-
do, somente estariam colocados os clubes. 

O SR. Edson Santos – Sr. Deputado, V.Exa. me 
concede um aparte?

O SR. ROMÁRIO – Deputado Edson Santos, só 
1 minuto.

Agora também foram colocadas, infelizmente, 
para surpresa geral, negativamente falando, confede-
rações e federações. Desde o princípio, não fui muito 
a favor do projeto. A partir da inclusão desses dois 
segmentos, passo a ser 100% contra, já que ele vem 
de encontro à modernização, à organização e à mo-
ralização de nosso futebol. 

Por favor, Deputado Edson Santos. 
O Sr. Edson Santos – Deputado Romário, falarei 

muito rapidamente, pois sei que V.Exa. tem bastante 
assunto a tratar no seu pronunciamento. Apenas quero 
parabenizá-lo pela atitude que adotou com o filho de 
Vladmir Herzog, Ivo Herzog, de ir à CBF para questio-
nar a presença dessa figura nefasta, que é o Sr. José 
Maria Marin, na Presidência da CBF. Não é legítimo que 
esse homem, que se formou na vida pública, usufruindo 
dos benefícios da ditadura e do autoritarismo, presida 
a CBF, essa instituição que é responsável pelo futebol 
em nosso País e certamente terá um papel preponde-
rante na realização da Copa do Mundo. Portanto, con-
sidero que o Brasil não merece o Sr. José Maria Marin 
na Presidência da CBF. V.Exa. tem meus aplausos e 
minha solidariedade nessa caminhada, em sua luta. 

O SR. ROMÁRIO – Obrigado pelas palavras, 
Deputado.

O Sr. Onofre Santo Agostini – Permite-me apar-
teá-lo?

O SR. ROMÁRIO – Ouço o aparte do Deputado 
Onofre Santo Agostini, vascaíno.

O Sr. Onofre Santo Agostini – Graças a Deus. 
Nosso time está ruim, mas agora o nosso técnico está 
ensinando aos jogadores que a bola é redonda. Agora a 
coisa vai melhorar. Cumprimento-o, Deputado Romário, 
não só porque V.Exa. foi campeão do mundo – aliás, 
honrou o Brasil nos gramados, foi um excepcional jo-
gador, não preciso falar, porque o Brasil, o mundo sabe 
–, mas pela qualidade, pela sensibilidade que V.Exa. 
demonstrou como homem público, sofrendo por aquelas 
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pessoas que precisam de solidariedade. Nós passa-
mos a admirá-lo não só porque V.Exa. é um craque de 
bola e entende de futebol, mas por entender de vidas 
humanas, principalmente daquelas que precisam de 
carinho, como bem demonstrou o ilustre Parlamentar. 
Continue assim, Deputado. V.Exa. tem muito serviço a 
prestar à Nação brasileira com a bola e principalmente 
dessa tribuna. Muito obrigado, Deputado. 

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado pelas pala-
vras, Deputado Onofre.

A Sra. Rosane Ferreira – Um aparte, Deputa-
do Romário. 

O SR. ROMÁRIO – Claro, Deputada, por favor. 
A Sra. Rosane Ferreira – Também quero me 

somar igualmente aos Deputados que me antecede-
ram, parabenizando V.Exa. pela estada nesta Casa 
e pelas causas que defende, como a moralização do 
nosso esporte e o dizer “não” a essa imposição que 
acontece, muitas vezes, por ordem da CBF e da pró-
pria FIFA, que norteiam e ditam as regras, muitas ve-
zes nos levando cabresteados por caminhos que não 
gostaríamos de percorrer. Parabenizo-o pela sua luta 
em defesa das pessoas com deficiência. Parabéns, 
Deputado Romário!

O SR. ROMÁRIO – Obrigado, Deputada Rosa-
ne Ferreira.

Deputado Urzeni, por favor.
O Sr. Urzeni Rocha – Deputado Romário, saú-

do V.Exa. pela extraordinária contribuição que deu ao 
esporte brasileiro, especificamente ao futebol, à Sele-
ção Brasileira. Todos somos seus fãs como esportista 
e pela participação no esporte brasileiro, mas neste 
momento eu o enalteço pelo profícuo trabalho que 
desenvolve e pela bandeira que defende nesta Casa 
dos portadores de doenças raras. Isso é muito digno 
por parte das pessoas, principalmente de V.Exa., um 
Parlamentar vocacionado a esse tipo de trabalho. A 
sua preocupação com os grandes eventos que vamos 
realizar no Brasil é importante. O legado da Copa do 
Mundo nos preocupa. Temos que aprender e aproveitar 
esta oportunidade para o nosso País. Parabéns pelo 
trabalho que desenvolve nesta Casa!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado 
Urzeni.

Dou prosseguimento à leitura, Sr. Presidente. A 
ideia é estabelecer mecanismos para que os clubes 
revertam parte de suas dívidas milionárias em incen-
tivos para a formação de atletas. Porém, perdoar esta 
dívida agora é prever uma nova dívida daqui a alguns 
anos. Por isso, defendo punição dos dirigentes espor-
tivos que contraírem novos débitos. 

Recentemente foi aprovado na Comissão de Tu-
rismo e Desporto o meu relatório ao Projeto de Lei nº 

2.832, de 2011, onde reforço a necessidade de res-
ponsabilizar criminalmente dirigentes de entidades 
esportivas que se apropriarem ou aplicarem créditos 
ou bens sociais da instituição em proveito próprio ou 
de terceiros.

Se forçarmos os clubes a pagar suas dívidas, 
investindo nas divisões de base, poderemos resolver 
outro problema, a formação de atletas olímpicos, por-
que, mesmo com seis fontes governamentais abaste-
cendo o esporte olímpico desde 2001, os resultados 
ainda estão aquém do esperado e do que realmente 
podemos conseguir.

O Ministério do Esporte deveria fiscalizar e cobrar 
resultados de forma mais incisiva, não dos atletas, mas 
sim dos dirigentes, já que o Governo Federal é quem 
paga a farra olímpica.

Outro assunto grave, Sr. Presidente, que foi abor-
dado por mim há alguns meses, aqui nesta tribuna, é 
o modo como estão sendo feitas algumas ações go-
vernamentais no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Relatora da ONU para o Direito à Mo-
radia Adequada, Raquel Rolnik, foram feitas diversas 
denúncias de falta de diálogo, de negociação e até de 
truculência dos agentes públicos no trato com as co-
munidades afetadas pelas obras preparatórias para os 
megaeventos. As pessoas estavam sendo desalojadas 
rapidamente, sem a chave da casa nova na mão, e re-
cebendo uma indenização insuficiente, o que na prática 
as deixava na rua, condenadas a erguer um barraco 
em alguma favela, e a favelização, consequentemente, 
crescendo cada vez mais no nosso País, principalmen-
te no Rio de Janeiro.

E, recentemente, o Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro entrou com uma ação solicitando a 
perda de mandato e a cassação dos direitos políticos 
do Prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do seu atual Se-
cretário de Governo, Rodrigo Bethlem, por abusos na 
remoção dos moradores de rua da cidade.

A Promotoria acusa essas autoridades de impro-
bidade administrativa e descumprimento de um termo 
firmado entre o MP e a Prefeitura que estabelecia o fim 
da remoção compulsória e involuntária dos moradores 
de rua do Rio de Janeiro. Os promotores dizem que 
as ações de recolhimento eram violentas e os abrigos 
da cidade estavam em condições de superlotação e 
insalubridade. Além disso, haveria também a presen-
ça de pacientes psiquiátricos sem atenção adequada!

Graças a Papai do Céu, eu tenho uma boa situa-
ção de vida, Sr. Presidente, e os meus filhos não pas-
sam necessidade. Eu sei que praticamente todos aqui 
têm uma situação confortável, mas não podemos fechar 
os olhos para o que acontece com os mais necessi-
tados, que precisam de nós Deputados e desta Casa.
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Que as autoridades do Rio de Janeiro realizem 
internações compulsórias de usuários de crack, tudo 
bem – eu sei que a lei determina que isso seja feito em 
casos específicos e define como devem ser realizadas 
essas internações.

O Prefeito do Rio, como mostram suas ações, 
parece querer “limpar” (entre aspas) a cidade, princi-
palmente a Zona Sul, que é a área mais turística. 

Mas é preciso lembrar que as pessoas não são 
lixo! Todos nós temos direitos e devemos ser tratados 
como seres humanos. O Rio de Janeiro que eu que-
ro, o Brasil que eu desejo, é um lugar onde todas as 
pessoas sejam devidamente respeitadas.

Eu não estou torcendo para que o Prefeito do Rio 
perca o seu mandato – acho que no geral ele até tem 
feito um bom trabalho –, mas considero muito positivo 
que o Ministério Público tenha ajuizado essa ação. Isso 
é um aviso de que para tudo existe um limite. Aliás, 
acho fundamental que o Ministério Público investigue 
a queda do ônibus na Avenida Brasil e outros absurdos 
que vêm acontecendo na cidade do Rio de Janeiro.

Quero ressaltar que exercer o mandato parla-
mentar tem sido para mim uma grande satisfação e 
um aprendizado diário. Tenho recebido muito apoio dos 
colegas e fico honrado com a oportunidade de lutar por 
aquilo em que acredito. Espero estar dando a minha 
contribuição, ainda que pequena, para que no nosso 
País o esporte seja comandado por gente honesta, as 
pessoas com deficiência sejam mais respeitadas e o 
dinheiro público seja utilizado de maneira responsável, 
em benefício da coletividade.

Gostaria de aproveitar para dizer que, num país 
que teve, recentemente, um Presidente que veio do 
povo e fez para o povo, não podem continuar a ocor-
rer tantas injustiças. A Presidente Dilma veio para dar 
continuidade a esse processo de transformação social, 
e tenho a satisfação de poder contribuir com essas mu-
danças, porém a realização e fiscalização dos proje-
tos têm que ser feita de forma mais rápida e eficiente. 

O Sr. Eurico Júnior – Deputado Romário, um 
aparte.

O SR. ROMÁRIO – Deputado, por favor.
O Sr. Eurico Júnior – Em primeiro lugar, Depu-

tado Romário, eu queria parabenizar V.Exa. pelo belís-
simo mandato em defesa do nosso povo do Estado do 
Rio de Janeiro e do nosso Brasil. V.Exa. coloca no seu 
discurso de hoje uma causa muito importante: o seu 
mandato em prol dos portadores de necessidades es-
peciais e dos portadores de doenças raras, que V.Exa. 
vem defendendo, brigando e lutando, como também 
a área do esporte, quando coloca a brutalidade que 
querem fazer com o Julio de Lamare e o Célio de Bar-
ros. V.Exa. sabe que sou professor de Educação Físi-

ca. Foram diversos e diversos atletas de base, atletas 
de ponta, que passaram por esses dois estádios. Nos 
Jogos Pan-americanos, foi investido dinheiro público 
para a recuperação de ambas as praças esportivas, e 
agora o legado que vai ficar das Olimpíadas é a des-
truição dos dois estádios que servem para treinamento 
dos atletas de ponta no Estado do Rio de Janeiro. Sou 
solidário com V.Exa. Finalizando, aproveito para para-
benizá-lo pelo belíssimo discurso que realizou hoje no 
plenário da Câmara no Grande Expediente. Parabéns, 
Deputado Romário, pelo belíssimo mandato em prol 
dos portadores de doenças raras, dos portadores de 
necessidades especiais, do povo do Rio de Janeiro, 
do esporte. V.Exa. é realmente um campeão!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Deputado, 
pelas palavras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
queremos e merecemos viver num país em que, assim 
como está escrito na nossa Constituição, as instituições 
atuem com independência e harmonia para promover 
o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação, 
e o poder seja realmente exercido pelo povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Deputado 

Romário, eu queria só cumprimentá-lo, em razão do 
avançar do horário, antes que meu colega Deputado 
Onofre Santo Agostini exija a Ordem do Dia. O Depu-
tado pode ter certeza de que, em sua vida de atleta, 
nunca um juiz prorrogou tanto tempo como eu prorro-
guei o seu agora, com prazer.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Parabéns 

pelo seu pronunciamento!
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Enquanto 

esperamos a presença do nosso Presidente, eu gos-
taria de ouvir o Deputado Onofre.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Vi-
tor Penido, graças a Deus, V.Exa. está no exercício da 
Presidência. Parece-me que V.Exa. é cumpridor do 
Regimento. Por isso, quero cumprimentá-lo e exigir o 
início da Ordem do Dia. Temos quórum de 304 Depu-
tados, e são 16h28min.

Sabe, Presidente, um dia, se Deus quiser, esta 
Casa vai cumprir o Regimento Interno. Se Deus qui-
ser, eu ainda vou ver isso acontecer. Eu não vou sair 
daqui sem ver o Regimento Interno ser devidamente 
cumprido.

Por isso, faço um apelo: V.Exa. está no exercício 
da Presidência, vamos cumprir o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Deputado 
Onofre, V.Exa. tem toda a razão. Realmente há um Re-
gimento, mas V.Exa. sabe perfeitamente que há alguns 
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atrasos aqui, como aconteceu anteriormente. O nos-
so ilustre Deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, 
já começou em atraso. Depois, o Deputado Romário, 
por seu histórico na parte de esportes no Brasil, não 
poderíamos jamais interrompê-lo. Até mesmo eu brin-
quei aqui agora: prorrogamos o seu tempo. Não é isso?

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – É verdade.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – O nosso 

Presidente já está chegando em mais alguns instantes, 
e tenho certeza de que vai assumir a Presidência. An-
tes disso, eu gostaria de passar a palavra ao Deputado 
Vicentinho, por apenas 2 minutos, em razão do tempo. 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta semana próxima, no dia 1º de maio, as cen-
trais sindicais, movimentos de trabalhadores do Brasil, 
homens e mulheres realizarão atos pelo País inteiro.

Se me perguntarem se nós temos o que come-
morar, eu considero que nós temos muito o que come-
morar em um país cujos governantes mais recentes, 
Lula e Dilma, fizeram com que mais de 30 milhões de 
operários, seres humanos, trabalhadores, saíssem 
da condição da miséria para a condição de dignidade 
humana; um país que fez com que os estudantes po-
bres, filhos dos operários, negros e indígenas, mais de 
1 milhão e 300 mil, conseguissem entrar na universi-
dade através do PROUNI; um país que conseguiu, ao 
longo desses anos, garantir mais do que a inflação em 
termos de reajuste salarial para 95% dos trabalhado-
res brasileiros; um país que efetivamente protegeu o 
poder aquisitivo das pessoas e garantiu a cidadania. 
Nós temos muito o que comemorar.

É verdade que nós queremos mais. Nós queremos 
40 horas semanais, mas isso não depende do Gover-
no, depende da Câmara dos Deputados, depende da 
coragem dos nobres pares em votar um projeto que 
vai colocar o Brasil em um patamar de igualdade com 
a nossa América e com o mundo, porque há lugares 
em que se trabalha menos de 40 horas semanais. É 
verdade que nós queremos ainda lutar para assegurar 
o fim do fator previdenciário, buscar uma alternativa, 
assegurar que os trabalhadores que pagaram durante 
toda a vida não tenham prejuízo no momento em que 
se estão aposentando. É verdade que nós queremos 
mais emprego, queremos melhorar a condição do tra-
balhador, mas não podemos desconhecer que o 1º 
de maio, em que será celebrado o dia internacional 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, é motivo de 
reflexão, de união, e também de preparação para a 
continuidade da jornada.

Parabéns à Central Única dos Trabalhadores, 
que, nesses dias, encheu a Esplanada dos Ministé-

rios e organizou movimentações pelo País inteiro em 
defesa dos direitos da classe trabalhadora.

Obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra à ilustre Deputada Sueli Vidigal, do PDT do 
Espírito Santo, por 2 minutos.

A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas De-
putados e Deputadas, agradeço ao Deputado Anthony 
Garotinho, que me concedeu este espaço.

Mais que palavras, que se desfazem ao vento, 
são as ações que perpetram um trabalho. Estou nesta 
Casa no meu segundo mandato – meu, não; nosso, da 
população do Estado do Espírito Santo e da Serra, um 
pedacinho do Espírito Santo que vive no meu coração.

Costumo referendar a gratidão como nobreza de 
caráter e o respeito como norte para se conviver com 
o contraditório, mesmo quando o contraditório vem de 
nossa própria casa, o que é legitimo. A vida é assim. 
Mas não vou me calar jamais diante de mentiras. 

Há pessoas que usam o lema de que uma men-
tira contada várias vezes vira verdade. A Serra conhe-
ce minha história e meu trabalho. Aliás, fruto do meu 
mandato, foram destinados àquela cidade mais de 100 
milhões de reais, entre emendas individuais e recur-
sos advindos de interlocução direta com o Governo 
Federal. Destinam-se a obras em todas as áreas de 
governo, como saúde, educação, turismo, infraestrutu-
ra, integração nacional. E destaco: ruas pavimentadas; 
contenção de encostas; centros de convivência para 
idosos; praças; arena cultural esportiva no Riviera, 
em Jacaraípe; centro de recuperação para dependen-
tes químicos, em Muribeca; Hospital Materno Infantil, 
em Laranjeiras; as UPAS em Serra Sede, Carapina e 
Castelândia; e o restaurante popular, que já está em 
fase de licitação. 

Ainda para Serra aprovei, no Orçamento Fede-
ral de 2013, 23 milhões de reais, para conter a erosão 
na Praia de Jacaraípe, ajudando a população daquele 
balneário, que, por conta das obras do calçadão feitas 
na gestão anterior à do atual Prefeito, sofreu aumento 
da erosão em grande parte da orla.

Vale registrar que, dos 78 Municípios do Espírito 
Santo, a quase totalidade recebeu recursos do meu 
mandato. O bom é que eu trabalho, e a população 
acompanha. E tenho argumentos e documentos da-
quilo que falo. Quero destacar também os 13 Centros 
de Educação infantil, popularmente conhecidos como 
creches, destinados para Serra pelo Governo Federal.

Conforme me pronunciei aqui ontem, desta tri-
buna, reitero as obras já licitadas pelo Prefeito Sérgio 
Vidigal e com dinheiro em caixa para a execução das 
respectivas creches nos bairros: Novo Porto Canoa, 
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Parque das Gaivotas, Lagoa de Jacaraípe, Costa Bela, 
Jardim Carapina, Central Carapina, Vista do Mestre 
(antigo José de Anchieta IV), José de Anchieta II, Ci-
dade Continental Setor Ásia, Morada de Laranjeiras, 
Nova Carapina II, Residencial Centro da Serra, Colina 
de Laranjeiras. 

A bem da verdade, não terei palanque para le-
var ao conhecimento de toda a Serra, em virtude de a 
atual gestão ser de oposição à nossa, mas vou valer-
-me da tribuna desta Casa, vou valer-me das solas 
dos meus sapatos, das lideranças do meu partido e 
das lideranças comunitárias, enfim dos meus compa-
nheiros de sempre. 

Que cheguem aos moradores da minha cidade 
o meu trabalho, o meu respeito e o meu carinho pela 
minha cidade, a cidade da Serra, aqui desta Casa. 

Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra ao Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com honra 
e responsabilidade que venho à tribuna para falar da 
necessidade de melhoria da educação brasileira no 
que diz respeito ao ensino médio. 

Precisamos de modificação urgente nesse nível 
de ensino. Estamos construindo uma proposta nacio-
nal para um novo ensino médio que possa contribuir 
com uma educação de mais qualidade e de conteúdo 
mais próximo da vida das pessoas, inclusive daque-
les que não seguem a universidade, mas têm outras 
aspirações na vida.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que nós fizemos 
uma grande manifestação na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará, com a presença do Prof. Artur Bruno 
e de outros companheiros daqui da Câmara Federal.

Peço que este discurso seja publicado na impren-
sa falada e escrita da nossa Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
muita honra e responsabilidade que venho a esta tri-
buna para falar da necessidade de melhorias na edu-
cação brasileira, no que diz respeito ao ensino médio. 
Precisamos de modificações urgentes nesse nível de 
ensino e estamos construindo uma proposta nacional 
para um novo ensino médio que possa contribuir com 
uma educação de mais qualidade e com conteúdos 
mais próximos da vida das pessoas, inclusive daquelas 
que não seguem para a universidade, mas têm outras 
aspirações profissionais.

Tenho a satisfação de fazer parte, Sr. Presidente, 
da Comissão Especial de Reformulação do Ensino Mé-
dio, formada nesta Casa para discutir essas mudanças, 
buscando a contribuição de professores, pesquisado-
res, pais e estudantes de todo o País, sobre o ensino 
médio que temos e o ensino médio que desejamos e 
precisamos ter. Na última sexta-feira, promovemos, 
com muito sucesso, lotando o auditório da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará, o seminário Currículo 
e Formação – Desafios para o Ensino Médio. O debate 
foi realizado numa parceria entre nosso mandato e o 
do Deputado Federal Artur Bruno, além da Comissão 
de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará, 
presidida pelo Deputado Estadual, Prof. Teodoro, e 
despertou grande atenção da imprensa e da socieda-
de, pautando intensamente, em Fortaleza, o tema da 
educação, na última semana. 

Quero aqui agradecer a todos que colaboraram 
para o sucesso do seminário e que estiveram presen-
tes a essa importante discussão, que foi das mais ricas 
e promissoras, sobre propostas para um novo ensino 
médio, com a participação de professores como Enéas 
Arrais Neto, da Universidade Federal do Ceará; Fran-
cisca Rejane Andrade, da Universidade Estadual do 
Ceará; grandes mestres como o Prof. Edgar Linhares, 
Presidente do Conselho Estadual do Ceará; o Prof. 
Airton Oliveira, Presidente do Sindicato dos Estabele-
cimentos Particulares de Educação do Ceará, apenas 
para citar alguns, entre tantos nomes que ofereceram 
sua contribuição ao debate.

No seminário, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ficou muito clara a necessidade de repensar o 
ensino médio rumo a uma escola capaz de motivar o 
aluno a permanecer em sala de aula, gostar de apren-
der, contar com uma formação integrada e com novas 
possibilidades. Colhemos várias sugestões importan-
tes para mudanças no ensino médio que vão ajudar a 
compor o relatório da Comissão Especial nesta Casa. 
Através do relatório, esta Comissão apresentará ao 
Ministério da Educação propostas de todo o Brasil 
sobre a reformulação do ensino médio. 

Continuaremos na luta para que o ensino médio 
passe a oferecer uma abordagem mais profunda e 
crítica da realidade, com uma melhor grade curricular. 
Precisamos destacar também que as melhorias no en-
sino médio passam por avanços na gestão educacional 
como um todo, tendo em vista que nenhum nível de 
ensino se coloca de modo isolado. 

Para isso precisamos seguir na luta pela apro-
vação do Plano Nacional da Educação – PNE e para 
assegurar as fontes de mais financiamento para a 
educação. Sem esse dinheiro não teremos condições 
de cumprir as metas do PNE. Daí a importância do 
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engajamento de toda a sociedade na luta pelos 10% 
do PIB para a educação, pelos 50% do Fundo Social 
do pré-sal para a educação, pelos 100% dos royalties 
do petróleo para a educação. Bandeiras que serão re-
forçadas em uma manifestação em Fortaleza, nesta 
quinta-feira, organizada pelos professores e que, cer-
tamente, contará com forte participação.

Para finalizar meu pronunciamento, quero agrade-
cer também o apoio recebido pelo seminário por parte 
do Sindicato APEOC, que representa os professores da 
rede pública no Ceará, das entidades estudantis como 
a UNE e a UBES, e de toda a imprensa cearense, que 
ajudou a dar visibilidade à discussão sobre mudanças 
no ensino médio. Quero terminar citando o Secretário-
-Adjunto de Educação do Ceará, Prof. Maurício Holan-
da, que no seminário fez uma provocação interessante. 

Disse o Prof. Maurício: 

“A crise do ensino médio é parecida com 
a dos aeroportos brasileiros. Os aeroportos são 
muito pequenos e não têm como atender tanta 
gente, porque antes eram feitos para atender 
pouca gente. Os lanches nos aeroportos são 
caros, porque antes só pessoas ricas iam ao 
aeroporto. A verdade é que os jovens de me-
nor renda não chegavam ao ensino médio, e 
há alguns anos começaram a chegar.”

É exatamente para acolher mais e mais jovens e 
para oferecer a eles um ensino médio capaz de des-
pertar seu interesse e de ser verdadeiramente signifi-
cativo, tanto para os que escolherem cursar faculdade 
quanto para os que partirem para a educação técnica 
e profissional. Permaneceremos nessa luta, porque o 
Brasil precisa dessa melhoria na sua educação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra ao ilustre Deputado Washington Reis.
O SR. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com muita alegria e emoção que 
nós ocupamos esta tribuna nesta tarde de hoje. 

Tenho aqui em minhas mãos um memorando que 
foi expedido pela Agência Nacional de Transportes Ter-
restres, pelo Diretor-Geral em exercício, Dr. Jorge Bastos, 
que representa 1 bilhão de investimentos na Rodovia 
Washington Luís, na nossa querida Baixada Fluminense.

São 17 anos de luta, Sr. Presidente, contra essa in-
justiça que é a praça de pedágio, que divide a cidade de 
Duque de Caxias ao meio, uma praça de pedágio que trouxe 
um esvaziamento econômico muito grande, causou preju-
ízos imobiliários e acarretou aumento de tarifas de ônibus. 

A vitória do povo da Baixada Fluminense é a vi-
tória do povo do Estado do Rio de Janeiro. Essa pra-

ça de pedágio será transferida para pouco mais de 2 
quilômetros de distância. A população de Duque de 
Caxias vai poder ter o seu direito de ir e vir.

Então, é com muita alegria que, neste momento, 
depois de 17 anos de luta, nós estamos aqui para agra-
decer à Presidente Dilma, à ANTT, ao ex-Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Bastos, que foi um grande 
companheiro nessa luta. Foi um projeto em que nós 
trabalhamos de forma minuciosa, dando ali detalhes. 

Também quero agradecer ao Presidente da con-
cessionária, Dr. Pedro Johnson, que foi um parceiro 
nessa luta, na elaboração do projeto definitivo, do 
projeto executivo, na busca das licenças ambientais.

Essa obra começará na segunda-feira. A popu-
lação deste País, quando chegar àquele trecho da 
BR-040, verá um verdadeiro canteiro de obras, uma 
grande conquista, com muita perseverança.

Quero agradecer ao Presidente a benevolência 
e agradecer aos meus pares desta Casa. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a pa-

lavra o ilustre Deputado Anthony Garotinho, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
meus colegas Deputados, aqueles que nos assistem 
e nos ouvem pela TV Câmara e pela Rádio Câmara 
em todo o Brasil, trago hoje a esta tribuna assunto que 
considero da maior gravidade, um assunto seriíssimo. 
Trata-se do uso das loterias da Caixa Econômica Fe-
deral para lavagem de dinheiro.

Nós precisamos tomar uma atitude, Deputado 
Paulo Feijó. 

Para V.Exa. ter uma ideia, Deputado Sibá Macha-
do – V.Exa. é um Deputado popular e sabe que o jogo 
de loteria da Caixa Econômica é um jogo popular –, 
é possível acreditar que uma pessoa tenha ganhado 
550 vezes na loteria esportiva? Pois é real, 550 vezes!

Meu querido Deputado Marcelo Castro, há outro 
que ganhou 107 vezes, outro que ganhou 327 vezes, 
outro que ganhou 206 vezes. Todos esses casos são 
escabrosos, mas o pior de todos os casos vou men-
cionar agora – e para tanto peço a todos os meus co-
legas atenção.

Deputado Fernando Lopes, V.Exa. foi meu Se-
cretário de Fazenda e conhece economia e matemá-
tica profundamente. V.Exa. é capaz de acreditar que 
um único cidadão ganhou 107 prêmios da loteria no 
mesmo dia, em 7 modalidades de loteria, em vários 
Estados diferentes da Federação? Vou repetir, por-
que parece inacreditável: ele ganhou 107 prêmios, no 
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mesmo dia, em 7 modalidades de loteria, em vários 
Estados da Federação.

O que está acontecendo? Lavagem de dinheiro. 
O dinheiro entra sujo na Caixa Econômica Federal e 
é devolvido limpo àquele que ganhou esse dinheiro 
de forma ilícita.

A Câmara dos Deputados não tem o direito de se 
omitir. A Caixa Econômica Federal tem que responder a 
essas situações que estão aqui. O COAF, Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras, disse que identifi-
cou 75 pessoas que estariam envolvidas em situação 
irregular de ganhos suspeitos junto à Caixa Econômica 
Federal. Não disse quais são as pessoas, disse apenas 
que o valor girava em torno de 36 milhões de reais.

Ora, a partir de amanhã, coletarei assinaturas para 
instalar, com base nesses dados, que são dados da 
própria Caixa Econômica Federal, a CPI das Loterias 
da Caixa. O cidadão que entra na fila, no Brasil inteiro, 
merece respeito. Não pode fazer papel de palhaço, ao 
jogar. Muitas vezes, a pessoa faz aquele joguinho com 
um dinheirinho suado, que economiza, e vêm espertos 
e ganham daquela forma.

Há casos, Sr. Presidente, em que a probabilidade 
de uma pessoa ganhar é uma vez em 400 anos. Um 
cidadão ganhou 400 vezes, outro ganhou 500 vezes! É 
claro que isso não estaria ocorrendo se não houvesse 
dentro da própria instituição alguma coisa errada. Por 
isso, a necessidade da CPI.

Alguém poderia dizer: “Ah, Garotinho, por que a 
Câmara Federal vai se envolver numa CPI?” É claro 
que dentro da própria instituição está havendo algu-
ma coisa errada. Isso não é apenas manipulação de 
jogo, como foi detectado por meio de um trabalho muito 
benfeito pela Europol, na Europa. Não, aqui não é ma-
nipulação de jogo; aqui é lavagem de dinheiro, porque 
isso não é possível!

Houve o caso – e 70% das apostas estão con-
centradas no Sul e no Sudeste – de um sorteio em que 
ganharam 17 pessoas, todas de pequenas cidades do 
Nordeste. Mas há um detalhe: em nenhuma das cida-
des havia mais de 20 mil habitantes. É claro que isso 
é manipulação!

E nós já tivemos inclusive casos de Deputados 
– não vou relembrá-los – envolvidos em lavagem de 
dinheiro por meio de loteria. Eles eram pessoas aben-
çoadas! Se isso não é fraude, se isso não é lavagem 
de dinheiro, esses cidadãos que ganharam 500 ve-
zes, 107 vezes, 327 vezes, 207 vezes – também esse 
afortunado e abençoado que venceu 107 prêmios no 
mesmo dia, em 7 modalidades de loteria, em vários 
Estados da Federação, em um dia só –, só podem ser 
homens extremamente abençoados por Deus.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Não seria 
sortudo, Deputado? Haja sorte!

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu não diria 
“sortudo”. É claro que esse não é assunto de brinca-
deira. E conto com o apoio de V.Exa. para assinar a 
CPI das Loterias da Caixa, porque milhões de brasi-
leiros fazem honestamente as suas apostas, todas 
as semanas, e aparecerem esses espertos e usam a 
Caixa Econômica Federal. 

E, repito, por que a atitude do Parlamento? Por-
que isso não poderia ocorrer se não tivesse gente da 
Caixa envolvida.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Antes de 
passar a palavra ao Deputado José Airton, concedo 
a palavra ao nosso caro colega Deputado Augusto 
Coutinho.

O SR. AUGUSTO COUTINHO (DEM-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
breve. Eu gostaria de registrar que, na tarde de hoje, 
estamos aguardando o entendimento de bancada para 
votar a MP 595. O entendimento seria a possibilidade 
de acordo para que esta Câmara assim o fizesse. Nós, 
da bancada de Pernambuco, tínhamos séria dúvida 
quanto à MP dos Portos, mas o Governo de Pernam-
buco sinalizou para um entendimento que, a nosso ver, 
atende aos interesses do povo pernambucano. 

Ademais, Sr. Presidente, quero dar como lido 
meu pronunciamento sobre artigo publicado hoje na 
Folha de Pernambuco, intitulado Suape: a única unani-
midade contemporânea de Pernambuco, do Advogado 
pernambucano Cláudio Plácido.

É este o nosso registro, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho nes-
ta tarde à tribuna desta Casa, com júbilo e confiança 
na votação de hoje da medida provisória que regula-
menta os portos brasileiros, para congratular-me com 
o Advogado da empresa Suape –  Complexo Industrial 
Portuário Governador Eraldo Gueiros, em Pernambu-
co, Dr. Cláudio Plácido, que escreveu hoje na Folha de 
Pernambuco um excelente artigo, no qual trata com 
grande precisão o momento histórico que o Estado 
de Pernambuco passa com a consolidação daquele 
empreendimento de desenvolvimento econômico. O 
articulista chegou a uma conclusão incontestável ao 
afirmar que Suape é a grande e única unanimidade 
contemporânea do Estado de Pernambuco.

Com grande lucidez o articulista descreve a ver-
dadeira alavancagem do desenvolvimento econômico e 
social de Suape, asseverando ser o indiscutível gerador 
do emprego e renda dos pernambucanos. Destacou 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12391 

que os grandes e futuros negócios serão promovidos 
com fundamento no sucesso da ação da empresa Su-
ape, argumentando, entretanto, restar a última fase de 
sua consolidação triunfal.

Realçou, ainda, que a consolidação se dará com 
a possibilidade de conquista, não como uma “batalha”, 
no sentido bélico da palavra, mas pelo convencimen-
to técnico e entendimento político da necessidade de 
se emprestar plena autonomia na atividade portuária 
do empreendimento, atrelando-a efetivamente ao de-
senvolvimento econômico do Estado e não apenas na 
operação de um porto em si, como assentado origi-
nariamente na Medida Provisória nº 595, que trata da 
modernização e operação da atividade portuária bra-
sileira, que indubitavelmente carecia aperfeiçoamento.

Vale salientar, Sr. Presidente, a união da nossa 
bancada parlamentar no Congresso Nacional, que, 
depois de várias reuniões com técnicos e autorida-
des do Governo Federal, conseguiu a inclusão de 
uma emenda relevante no texto original que poderá 
garantir a prerrogativa de realização de licitações pela 
empresa Suape. A emenda prevê que a União poderá 
delegar aos Estados que tenham recebido delegação 
para exploração de portos (caso de Suape) a elabo-
ração do edital e a realização da licitação para futuros 
arrendamentos.

E, para finalizar, Sr. Presidente, reafirmo o mesmo 
questionamento que o Advogado Cláudio Plácido for-
mulou no seu artigo: será que aparecerá um pernam-
bucano que é contra Suape, mostrando claramente o 
seu posicionamento e motivação?

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine a 
divulgação deste discurso no programa diário de rádio 
A Voz do Brasil.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a 

palavra o ilustre Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que nós tivemos hoje relevante reunião da bancada 
do Nordeste, em que tratamos de dois temas muito 
importantes para a nossa Região. A bancada, coorde-
nada pelo nosso Deputado Pedro Eugênio, contou com 
a apresentação de um trabalho do Deputado Ariosto 
Holanda sobre a seca e com a participação do Diretor 
de Gestão do Desenvolvimento do Banco do Nordeste, 
Stélio Gama Lyra Júnior, responsável pelo microcrédito, 
que fez uma apresentação acerca do refinanciamento 
das dívidas dos clientes afetados pela seca. 

Nessa reunião, nós estabelecemos uma comis-
são que vai tratar da problemática do Nordeste. E, ao 
mesmo tempo, ao discutirmos o problema da renego-
ciação das dívidas, conforme estabelecem a Medida 

Provisória nº 610 e as Resoluções nºs 4.211 e 4.212 
do Conselho Monetário Nacional, eu diria que elas in-
viabilizam praticamente a renegociação e a resolução 
dos problemas do endividamento. 

Mesmo se nós aprovarmos aqui a lei, como foi 
baixada a medida provisória, infelizmente, o alcance 
será só para aqueles que tiveram empréstimos até 31 
de dezembro de 2006. Portanto, os outros anos, pra-
ticamente 7 anos, estão fora desse processo, e nós 
não podemos concordar com isso.

Portanto, nós queremos fazer um debate, uma 
discussão, porque é inaceitável a forma como nós 
estamos vendo inclusive as ações judiciais, com as 
cobranças e as dificuldades que são colocadas na 
questão das negociações com a burocracia. Foi colo-
cado que a burocracia neste País hoje é pior do que a 
seca, porque inviabiliza as ações de descentralização, 
sobretudo para os pequenos Municípios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Efraim Filho.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Vitor Peni-
do, Sras. e Srs. Deputados, o motivo que me traz aqui 
é um pronunciamento bastante aguardado, especial-
mente pelo povo da Paraíba, em virtude da polêmica 
que tomou as pautas dos jornais esportivos e também 
locais lá na nossa Paraíba, a respeito de um episódio 
que aconteceu no jogo entre o Santos e o Flamengo 
do Piauí, lá na cidade de Teresina, no Piauí, quando 
surgiu uma denúncia por parte de um dos jogadores 
e do técnico do time do Piauí de que o jogador Ney-
mar, do Santos, teria agido de forma preconceituosa 
ao querer ofender e xingar os jogadores, chamando-
-os de paraíbas mortos de fome.

Sr. Presidente, isso é inadmissível! Nós não po-
demos compactuar com esse sentimento de precon-
ceito regional. A partir de movimentos e protestos, na 
página e no site oficial do jogador Neymar surgiu uma 
declaração, não assinada por ele, mas por um jornalis-
ta, de que ele estaria desmentindo essas acusações. 
Eu já considero isso um avanço, mas sem fazer juízo 
de valor de quem está com a verdade.

Sras. e Srs. Deputados, eu quero dizer que nós 
paraibanos não podemos ficar omissos diante desse 
fato. É inadmissível que, ao querer xingar ou ofender 
alguém, se busque a origem do seu povo, uma história 
de tradição de um povo guerreiro, batalhador, como 
é o povo paraibano. Nós nos omitirmos ou ficarmos 
inertes neste momento não é uma alternativa, não é 
uma opção.

É hora, sim, de trazer todo o nosso sentimento 
de indignação perante este Plenário, para que sirva 
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de exemplo, para que outros ídolos, autoridades, se-
jam da comunicação, das novelas, do esporte, tenham 
responsabilidade. 

Para concluir, Sr. Presidente, digo que a nossa 
Paraíba, neste momento, vem trazer esta mensagem 
de indignação. Queremos, sim, que haja, se for o caso, 
retratação. As Câmaras Municipais de Vereadores de 
Campina Grande e de João Pessoa já deram seu reca-
do e tornaram o jogador persona non grata na Paraíba. 

É diante desse sentimento que fazemos este co-
municado. Se é hábito no Centro-Sul do País chamar 
o nordestino de “paraíba” num tom pejorativo, ou num 
tom de quem quer ofender, nós não aceitamos e não 
nos conformamos com isso. E serei capaz, como re-
presentante do meu Estado, de pegar a briga, seja com 
Neymar, seja com Anderson Silva, seja com quem for 
que estiver ofendendo o nosso Estado. Enquanto eu 
tiver o povo da Paraíba a meu lado e a convicção no 
coração de que estarei cumprindo o meu dever, estarei 
defendendo a minha querida Paraíba. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, em nome de to-
dos os nossos conterrâneos, pelo espaço concedido.

Durante o discurso do Sr. Efraim Filho, 
o Sr. Vitor Penido, 3º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Simão Sessim, 2º Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Convi-
do e concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo 
Benedet.

O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, acabamos de ter uma reunião com o 
Presidente desta Casa, Deputado Henrique Alves, exa-
tamente sobre a questão da PEC nº 190, que se pode 
dizer que é a unificação do Poder Judiciário brasileiro. 

A PEC nº 190, de 2007, de autoria do ex-Depu-
tado Flávio Dino e da Deputada Alice Portugal, cria o 
art. 93-A da Constituição Federal, dizendo o seguinte:

“Art. 93-A. Lei complementar, de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário.

Parágrafo único: As leis estaduais obser-
varão o disposto na lei complementar de que 
trata o ‘caput’ deste artigo.”

Nenhum valor, nenhum recurso, nenhum dinhei-
ro a mais do Governo Federal será gasto, a não ser a 
boa vontade deste Parlamento de criar, estabelecer ou 
iniciar um projeto nesta Casa para que os funcionários 
do Poder Judiciário sejam unificados, com direitos e 
nomenclaturas iguais.

Portanto, foi uma satisfação termos estado com 
o nosso Presidente. Elogio S.Exa. pela sua receptivi-

dade. A PEC nº 190 virá a esta Casa e espera contar 
com o apoio de todos os Deputados. 

Também quero dizer, Sr. Presidente, que hoje 
estivemos no Ministério da Saúde e também com o 
Ministro Alexandre Padilha discutindo a questão dos 
hospitais filantrópicos do nosso Estado de Santa Cata-
rina e do País. Na saúde pública ou na saúde hospita-
lar do Estado de Santa Catarina, 75% do atendimento 
do SUS é feito por hospitais filantrópicos, que estão à 
míngua, quebrando, falindo e precisando de apoio do 
Governo Federal e dos Governos do Estado.

Por isso, chamamos a atenção mais uma vez do 
Brasil, do Governo Federal, para o atendimento aos 
hospitais filantrópicos, principalmente do Estado de 
Santa Catarina.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Pela or-

dem, tem a palavra o Deputado Sérgio Moraes. 
O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para 
registrar nos Anais da Casa a presença do Prefeito 
Ademir Gonçalves, de Rolante, Rio Grande do Sul, 
que está aqui nos acompanhando.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Nós tam-
bém nos associamos às boas-vindas. Esteja conosco 
mais vezes, Prefeito!

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que 
V.Exa. recebesse meu pronunciamento e mandasse pu-
blicar nos Anais e nos órgãos de comunicação da Casa.

Hoje, temos centenas de procuradores e promo-
tores nesta Casa, com referência à PEC nº 37. Quero 
registrar minha posição favorável à manifestação do 
Ministério Público contrariamente à PEC nº 37.

Se a PEC nº for aprovada, será uma festa para 
o crime organizado. Sabemos que o Estado brasileiro, 
por meio de todos os seus entes, não tem tido com-
petência para atender às múltiplas demandas da so-
ciedade brasileira, quer na saúde, quer na educação, 
quer em outras políticas públicas.

Quando se trata de segurança pública, é evi-
dente que a junção do Ministério Público Estadual, do 
Ministério Público Federal, da Polícia Civil, da Polícia 
Federal, do COAF e de todos os outros órgãos investi-
gativos não dá conta de combater o crime organizado.

Na minha opinião, em vez dessa disputa pela 
exclusividade da investigação, deve-se formar um 
consórcio entre Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, COAF, Inteligência da 
Previdência, Ministério Público Estadual e Ministério 
Público Federal, para enfrentar as organizações crimi-
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nosas que atuam no sistema financeiro, na Previdência 
e em vários setores da vida pública.

Portanto, essa disputa pela exclusividade no 
processo investigativo não atende aos interesses da 
sociedade brasileira. O crime organizado, infelizmente, 
já derrotou o aparelho estatal.

Eu quero aqui manifestar, com todo o respeito ao 
autor da emenda constitucional, Deputado Lourival, do 
meu Estado, ex-Delegado de Polícia, com uma larga 
folha de serviço prestada à segurança pública, que, 
na minha opinião, em vez da disputa deve-se trabalhar 
com parcerias e cooperações entre todos os órgãos 
investigativos, para enfrentar a criminalidade e o crime 
organizado. (Palmas nas galerias.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos 
um clima de retrocesso e insegurança em vários setores 
da vida nacional. O Poder Legislativo e em particular a 
Câmara dos Deputados, que deveria ser a vanguarda 
na defesa da cidadania, vêm se constituindo em base 
de ataques a direitos sociais, étnicos, coletivos e difu-
sos da sociedade brasileira, garantidos pelo legislador 
Constituinte de 1988.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 215, 
contrária aos indígenas, quilombolas e às unidades 
de conservação e a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 37, que institui o monopólio das investigações 
criminais nas mãos das Polícias Civil e Federal, são 
exemplos desse ambiente de retrocesso.

A PEC nº 37, se aprovada, será festejada pelo 
crime organizado que atua no sistema financeiro, no 
tráfico de armas e entorpecentes, na corrupção, dila-
pidando a previdência, devastando o meio ambiente 
e através de infindáveis práticas criminosas denomi-
nadas de crimes de colarinho branco.

Tenho enorme respeito pelos agentes públicos 
que compõem o sistema de segurança nacional, ou 
seja, os delegados de Polícias Federal e Civil, os agen-
tes de Polícia Federal; os policiais civis, agentes pe-
nitenciários, policiais militares, corpos de bombeiros, 
médicos legistas e várias outras categorias que fazem 
a segurança pública em nosso País. Esses brasileiros 
e essas brasileiras merecem dos governos remunera-
ções e condições dignas de trabalho, bem como apoio 
e aplausos da sociedade brasileira.

O Ministério Público é uma instituição essencial 
para consolidar a democracia, inibir a impunidade e 
ampliar a cidadania.

Dessa forma, em vez da presente disputa pelo 
monopólio ou exclusividade das investigações crimi-
nais, deveríamos discutir mecanismo para aperfeiçoar 

a cooperação e as parcerias entre todos os órgãos que 
podem e devem combater o crime organizado.

O Estado, através de seus entes e de seus ór-
gãos e agentes, tem sido incapaz de garantir a todos 
os brasileiros os direitos previstos na Constituição, 
nas leis e nos tratados internacionais. Basta visitar um 
hospital público, examinar o número de analfabetos e 
o estado das estradas para se comprovar as deficiên-
cias das políticas públicas.

No que se refere à segurança pública, a corrupção 
e outros tipos de crimes do colarinho branco, o crime 
organizado derrotou o aparelho estatal.

Assim, em vez da disputa entre órgãos que iso-
ladamente não conseguem cumprir sua missão legal 
e institucional, deveria constituir e fortalecer consócios 
entre as Polícias Civil, Federal, Rodoviária, Ferroviária, 
Florestal, COAF, Controladoria-Geral da República, 
Tribunais de Contas, Receita Federal, Inteligência da 
Previdência, Ministério Público Estadual, Ministério Pú-
blico Federal e outros órgãos para combater as ações 
do crime organizado.

A realidade da criminalidade comum e da crimi-
nalidade organizada revela que todos esses órgãos 
isoladamente são incapazes de garantir paz, seguran-
ça e proteção aos indivíduos, às instituições, ao meio 
ambiente, às finanças e ao patrimônio público.

Sou radicalmente contra que o Ministério Público 
se aventure em investigar crimes comuns. Esses de-
vem ser de exclusividade da Polícia Civil.

Porém, sou igualmente a favor a que o Ministé-
rio Público dos Estados, o Ministério Público Federal 
e outros órgãos da República também investiguem 
os crimes sofisticados praticados pelas organizações 
criminosas.

Acho incorretas as desqualificações de um ou 
outro ente na defesa de suas teses e de seus interes-
ses, pois considero que tanto as Polícias Civil e Federal 
quanto o Ministério Público dos Estados e o Ministério 
Público Federal possuem qualidades, falhas, erros e 
deficiências a serem corrigidas.

Da mesma forma, não é conveniente desqualifi-
car as motivações e os autores de qualquer proposição 
legislativa, pois esta é uma prerrogativa dos Congres-
sistas e dos membros do Poder Legislativo.

O Deputado Lourival Mendes é um delegado de 
carreira, tem uma longa folha de serviço prestado à 
segurança pública do Maranhão, é um Deputado atu-
ante e merece ser respeitado e convencido de que a 
PEC nº 37 não interessa ao povo brasileiro.

Lutarei pela preservação, ampliação das compe-
tências e condições dignas para todos os órgãos da 
República voltados para o combate à criminalidade e 
às atividades do crime organizado.
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O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PPS. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos.

O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, parecendo uma nau que perdeu 
seus azimutes, o Governo vai navegando mal em meio 
à borrasca inflacionária. Justificativas surgem de todo 
lado. Cada expoente desse ou daquela escola de eco-
nomia fica a indicar soluções, e todas, ao que vemos, 
têm sido as mais desastradas.

A inflação resiste. Pior: mostra ímpeto de acele-
rar-se. E para a nossa gente que há quase 20 anos 
não sofria esse susto, cresce também o medo. O pior 
de tudo é que se buscam soluções que vão do toma-
te aos salários dos empregados domésticos, das im-
portações chinesas à crise de Chipre. As explicações 
são bem arrumadas, as deduções inteligentes e os 
resultados pífios.

O Governo percebe, com o atraso de sempre, 
que o modelo monetarista implantado pelo Plano Real 
vai se esgotando e resolve, para nosso assombro, 
desencavar de sarcófagos históricos as múmias do 
desenvolvimentismo. Múmias? Sim, na dinâmica dos 
dias atuais, aquilo que foi estimulante há mais de meio 
século perdeu todo o seu impulso e a sua significação.

Nos anos de Juscelino, desde a Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe, quando pon-
tificava o nosso Celso Furtado, passando pelo Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros – ISEB, sob a batuta 
de Roland Corbisier, Ignácio Rangel, Guerreio Ramos 
e tantos outros, a esquerda acadêmica e universitária 
abraçou um conjunto de ideias sem se dar ao trabalho 
de definir critério de valor, já que bastava a todos saber 
que o nacional-desenvolvimentismo era uma arma na 
luta contra a exploração imperialista.

Esta não é só a razão para que projetos do tipo 
tenham sido abandonados, mas essencialmente por-
que o Estado nacional autárquico já não existe mais. 

Daí as rixas entre Mantega e o BACEN. Daí o 
reagir-se à alucinada ciranda em que se meteu o BN-
DES, seu presidente sendo filho dileto daqueles anos 
de utopia esquerdista. 

E o que faz nossa Presidente? Cercada que está 
de desenvolvimentistas, chama em seu auxílio, a pe-
dir conselhos, três expoentes de política inteiramente 
diversa: Delfim Netto, Belluzzo e Nakano, sendo expo-
entes da doutrina monetarista em nosso País. 

E isto, convenhamos, não é a busca de um rumo, 
mas, sim, de mais confusão, como se o comandante 
do navio jogasse ao mar sua bússola, entendendo-a 
ultrapassada pelo tempo. Mas não é só a bússola ma-

rítima que tem utilidade há muitos e muitos séculos. O 
bom senso também. 

E essa ausência de bússola – ou de bom sen-
so – se reflete nos caminhos – ou descaminhos – Da 
própria economia do País. Monetarismo não é solução 
para as tolices dos desenvolvimentistas. Nem o desen-
volvimentismo pode vencer a estrutura econométrica 
que implantaram no País sem apresentar qualquer 
saída a falhas que iriam e estão aparecendo durante 
estes quase 20 anos. 

Que fazer? Encurralado e, pior, com a ação gover-
namental desenvolvimentista e assessoria econômica 
monetarista, o Governo há de recorrer ao congelamento 
de preços. Bem, nossa experiência na área é das mais 
recentes. Com o congelamento decretado por Sarney, 
a inflação chegou aos astronômicos 85% ao mês! 

E por que se esgotou o modelo gerador do Pla-
no Real? Insistindo em que o excesso de moeda em 
circulação aumenta o poder de compra das famílias, 
aumenta, portanto, a demanda que, superior à oferta, 
deflagra o processo inflacionário. 

Matematicamente correto. Socialmente injusto. É 
que não fica clara uma questão: a menor oferta não é 
uma constante, mas uma variável. Portanto, por que 
não fazê-la maior para atender à demanda, ou seja, 
para colocar a inflação sob controle? Mas não sob 
controle governamental, e, sim, pelas próprias nor-
mas econômicas. 

Simples, não? Não o é, infelizmente. Porque esta-
mos diante de um governo que fala em objetivos, mas 
não define pontos de largada a atingi-los. Caminha – 
ou descaminha – em ziguezague, nomeia desenvol-
vimentistas, escuta os conselhos de monetaristas. E 
o resultado – para que procurá-lo? – está logo ali no 
mercado da esquina. 

É isto, Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa. a opor-
tunidade.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Pela or-
dem, tem a palavra o Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Dr. Mozart já está aí. É só cumprir o Regimento!

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Onofre, recebo uma informação aqui da Secretaria: o 
Deputado Henrique Alves solicitou que aguardásse-
mos a votação, lá no Senado, da Medida Provisória 
dos Portos. Por isso vamos retardar um pouco o iní-
cio da Ordem do Dia. Peço a compreensão de V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Nilda Gondim.

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, mais uma vez recorro aqui ao 
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Plenário para clamar ao Governador Ricardo Coutinho 
mais segurança para a Paraíba.

Como nós todos sabemos, João Pessoa é a dé-
cima cidade mais violenta do mundo. A insegurança 
impera na Paraíba. Tudo que ele prometeu, quando 
candidato a Governador, não fez. E disse que ia fazer 
em 4 anos o que não tinha sido feito em 40.

Então, lamentavelmente, a situação de insegu-
rança na Paraíba é muito grande: estupro, sequestro, 
muita violência, além da falta de policiais. 

É este o apelo que faço ao Sr. Governador: pen-
se, reflita e procure tomar as providências cabíveis, 
para que volte a reinar a tranquilidade nos lares dos 
paraibanos. 

Obrigada, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra à Deputada Keiko Ota.
A SRA. KEIKO OTA (PSB-SP. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, como militante, há mais de 15 
anos, junto aos movimentos de justiça e paz deste País, 
sempre irei defender e trabalhar em prol de propostas 
que visem combater a violência e a impunidade. Por 
isso, faço uso do meu tempo nesta tribuna para rei-
terar meu apoio integral ao PL nº 2.592, de 2007, de 
autoria do nobre Deputado Beto Albuquerque, Líder 
de minha bancada.

Deputado Beto Albuquerque, a apreciação do 
projeto de V.Exa. vem em boa hora, já que há 6 anos 
tramita nesta Casa.

Não podemos tolerar que o Código de Trânsito 
Brasileiro seja brando em relação às milhares de ví-
timas fatais decorrentes de acidentes de trânsito. Daí 
por que votarei favoravelmente ao PL nº 2.592, de 
2007, por entender que se trata de medida mais do 
que necessária adequar o Código de Trânsito, de modo 
a evitar tantas mortes em decorrência do descaso de 
motoristas imprudentes. 

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para informar 
às Sras. e aos Srs. Parlamentares que acaba de ser 
protocolado nesta Casa o PL nº 5.395, de 2013, de 
minha autoria, que prevê tolerância zero no caso de 
mortes provocadas por acidentes de trânsito e que be-
ber e dirigir é crime. Esse projeto, assinado por mim, 
tem por base proposta de iniciativa popular do movi-
mento Não Foi Acidente.

Peço a todos os Parlamentares atenção sobre 
a importância de também fazermos tramitar, urgente-
mente, esse projeto, que vai fazer valer realmente a Lei 
Seca. Não podemos mais permitir que os motoristas 
ingiram bebida alcoólica, ficando passíveis apenas de 
multa. É preciso penalizar, devidamente, quem dirige 
sob influência de álcool, entorpecente ou substância 

tóxica. Não há meio termo nesse caso. Defendo uma 
mudança radical no Código de Trânsito Brasileiro, como 
propõem esses dois projetos.

Quero registrar que a aprovação da iniciativa que 
apresentei não representará uma conquista exclusiva-
mente minha. Ela atende ao anseio de diversas famílias 
e de movimentos como o Não Foi Acidente.

É importante que se diga que o projeto faz justi-
ça às vítimas fatais de trânsito, como Miriam e Bruna 
Baltresca, Alex Hausch e Vítor Gurman.

Por isso, se me permitem, o PL nº 5.395, de 
2013, merece ser votado e aprovado pela Câmara o 
mais rápido possível.

Meu muito obrigada.
E novamente meu total apoio à proposta do De-

putado Beto Albuquerque.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Weverton Rocha.
O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, ama-
nhã, o Deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, 
e eu visitaremos os produtores e moradores da região 
do Gurupi. Em 1988, a Presidência da República bai-
xou decreto que criou, na divisa do Maranhão com o 
Pará, a Reserva Biológica do Gurupi. De lá para cá, a 
Justiça brasileira decidiu desapropriar todas aquelas 
terras ocupadas.

Hoje, aprovamos requerimento na Comissão de 
Integração Nacional de visita àquela região para ver 
in loco a atual situação. Causa-nos estranheza que, 
embora moradores tenham título das terras, financia-
mento público com bancos, toda uma história cons-
truída na região, de uma hora para outra, depois de 
quase 25 anos, o Estado entenda que a área não mais 
pertence a eles, desapropriando-os – detalhe – sem 
indenização nenhuma.

Trata-se de algo muito sério. As denúncias do 
que está acontecendo na região são gravíssimas. Nós 
precisamos ficar atentos, para que o Estado brasileiro 
não cometa mais essa injustiça, como as que já ocor-
reram várias vezes com garimpeiros em outras situa-
ções em que o Estado levou realmente essas pessoas 
ao holocausto.

Gostaria de pedir a esta Casa que acompanhe 
de perto o que acontece naquela região, por meio da 
Comissão de Integração Nacional.

 O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
gostaria de um esclarecimento da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não se 
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trata de uma pergunta irônica, mas por que não come-
çamos a Ordem do Dia? Há algum problema na Casa?

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Emanuel Fernandes, já esclareci, mas vou repetir. O 
Deputado Henrique Eduardo Alves, nosso Presidente, 
pediu que aguardássemos a votação, no Senado, da 
Medida Provisória dos Portos. Estamos apenas aguar-
dando S.Exa. chegar ao plenário.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Deputado Marco Tebaldi.
O SR. MARCO TEBALDI (PSDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
a V.Exa. aceite como lido este pronunciamento e faça 
divulgá-lo nos meios de comunicação da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputa-
dos, desde cedo aprendi que não existe resposta fácil 
para um problema de difícil solução. O tema da redu-
ção da maioridade penal tem me preocupado. O que 
me chama a atenção não é o fato de ser ou não cor-
reta a diminuição da idade penal para 16 anos. O que 
me preocupa é o debate social em torno da polêmica 
despertada, mais uma vez, pelo assassinato consu-
mado em São Paulo por um adolescente a 3 dias de 
completar 18 anos.

E é, novamente, debruçada nesse fato que a 
opinião pública se pronuncia. Mas não vejo uma refle-
xão profunda sobre a complexidade da reivindicação 
popular. Precisamos considerar dois pontos especifi-
camente: quais foram os motivos que nos trouxeram 
a essa situação? Quais serão as consequências das 
medidas tomadas?

Não quero aqui isentar nenhum infrator da lei. 
Como membro de uma Casa legisladora, sou ferrenho 
defensor da aplicação das leis. Porém, faço um apelo 
para que haja um debate consciente. A redução da 
maioridade penal deve ser esmiuçada com frieza. Mas 
não há como maquiar uma realidade escancarada, um 
câncer da nossa estrutura social: o sistema carcerário. 
Basta apontar uma só estatística para alertar o cida-
dão de bem para o que realmente precisa de atenção.

Cito o doutor em Segurança Pública e especialista 
em superlotação carcerária Alexandre Ferreira Rocha: 
“É um sistema altamente ineficiente. Cerca de 70% das 
pessoas que passam por ali reincidem. Em vez de ser 
algo benéfico para a reestruturação dos indivíduos, ele 
é um retroalimentador da criminalidade”.

O que precisa ser colocado diante da opinião pú-
blica – além dos crimes cometidos por menores – é se 
o nosso País e seu sistema carcerário estão prontos 

para comportar o crescimento do número de detentos 
que a redução da idade penal inevitavelmente ocasio-
naria. As prisões são verdadeiras faculdades do crime, 
onde um homem entra bandido e sai especialista em 
novos delitos.

Precisamos de reformas, de ampliação do sis-
tema e o mais importante: o Governo precisa definir 
a estrutura carcerária com mais rigor, para que este 
nosso Governo, através da negligência, não faça par-
te desta terrível rede criminosa que tem dominado os 
presídios em todo o território nacional.

Acho oportuno repetir: a questão que abordo aqui 
não é a redução da maioridade penal e sim a estrutura 
para sustentar essa medida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Deputado Simão Sessim, 
Presidente em exercício, nobres colegas Parlamenta-
res, tenho conversado muito, aqui no nosso plenário, 
com diferentes colegas sobre a decisão que a maioria 
dos Líderes tomou, há 2 semanas, de arquivar tem-
porariamente a possibilidade de votarmos a reforma 
política neste plenário.

Eu dizia, nas reuniões que fazia com todas as 
bancadas, que, na minha opinião, este Plenário tem, 
mais do que o dever, o direito de votar essa matéria. 
Nós não sabemos quais posições terão maioria ou mi-
noria ao votarmos uma mudança no sistema político do 
nosso País. Mas eu tenho a convicção muito grande de 
que a democracia brasileira, Deputado Daniel Almeida, 
não pode continuar na escalada em que vem vindo.

Nós estamos vivendo uma democracia – conver-
sava, há pouco, com o Deputado Ilário Marques, meu 
colega de bancada do Ceará –, e a democracia brasi-
leira é cada vez mais a democracia do dinheiro e cada 
vez menos a democracia das ideias, dos projetos, da 
história de vida dos candidatos. 

Chegamos a um ponto em que 200 grandes fi-
nanciadores determinam o financiamento de 90% da 
democracia no nosso País. Esse financiamento não é 
evidentemente republicano; é um financiamento que 
vem com escolhas, é um financiamento, Deputado Si-
mão Sessim, que vem carregado de cobranças, que 
retira boa parte da independência deste Parlamento 
e bloqueia o surgimento de centenas de milhares de 
vocações políticas que poderiam ser de líderes a exer-
cerem excelentes mandatos de vereadores, prefeitos, 
deputados e até governadores.

Tenho serenidade do trabalho que continuo a 
fazer, porque vou debater muitas vezes nesta Casa, 
muitas vezes com a sociedade, a proposta de reforma 
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política para o nosso País. Tenho convicção de que o 
financiamento público é o melhor caminho para a de-
mocracia brasileira.

E quero pedir aos colegas: vamos reabrir o deba-
te em cada uma das bancadas, vamos retomar – vou 
concluir, Sr. Presidente, e peço a V.Exa. tolerância – o 
espaço para votar a reforma política.

Quero até fazer um desafio aos Líderes, porque 
sinto que uma parte deles tem até o temor de permitir 
que as suas bancadas se expressem aqui dentro do 
plenário: se nós não queremos que a reforma valha 
para 2014, vamos votar a reforma para valer para 2016.

Agora, o interessante é o seguinte: será que a 
posição da maioria dos Líderes significa o aplauso ao 
sistema político atual? Será que esse sistema políti-
co é o melhor para fortalecer a democracia no nosso 
País? Eu tenho comigo a convicção de que não é. Por 
isso, continuarei a trabalhar neste Parlamento e na so-
ciedade, para mudar o sistema político do nosso País.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, associo-
-me ao pronunciamento do Deputado Henrique Fonta-
na, concordando com S.Exa. em relação ao elemento 
central da reforma política, que é o financiamento e a 
defesa do financiamento público. Também reconheço 
o papel que o Deputado Henrique Fontana tem de-
sempenhado e o esforço que tem realizado para fazer 
avançar o tema reforma política nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, aproveito este espaço para 
homenagear o Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção do Estado da Bahia – APLB, que hoje comemora 
61 anos de fundação. É a entidade sindical que tem 
o maior número de filiados na Bahia. São mais de 70 
mil filiados. Ela tem representado, de forma muito firme 
e dedicada, os interesses da educação e dos profes-
sores e trabalhadores na educação no nosso Estado.

A APLB hoje se associa a uma movimentação 
nacional em defesa da educação, com bandeiras que 
queríamos também ressaltar, associando-nos a elas: 
a bandeira de 10% do PIB para a educação, debate 
contido na discussão do Plano Nacional de Educação 
que está em curso; bandeira da redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais; a bandeira de 
100% dos royalties do petróleo para investimento na 
educação; a bandeira dos planos de carreira, que são 
essenciais para fortalecer os profissionais da educa-
ção no nosso País; a bandeira do piso nacional para a 
educação, que precisa se consolidar, precisa evoluir, 
avançar; e a bandeira da aprovação da Convenção 151.

Os servidores públicos precisam ter normatizado 
e assegurado o direito de negociação. Boa parte dos 

conflitos que verificamos nas demandas do movimento 
sindical e dos sindicatos, nas relações com os patrões 
ou, no caso, com os governos, em se tratando de servi-
dores públicos, decorre da falta de uma norma clara, o 
que a Convenção 151 estabelece. O Brasil precisa dar 
passos rápidos para a aprovação da Convenção 151.

Parabéns à APLB pelos 61 anos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os pro-
fessores baianos estão em festa. O sindicato que re-
presenta a categoria completa hoje 61 anos de luta 
em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.

Desde sua origem, em 24 de abril de 1952, quan-
do 11 professores licenciados assinaram a ata da his-
tórica sessão, a entidade só fez lutar pela categoria. 
Hoje, com mais de 70 mil educadores associados, 
espalhados por todas as 417 cidades baianas, é um 
exemplo de comprometimento e defesa do ensino e 
da educação da Bahia.

Dentre as bandeiras de luta da entidade, destaca-
-se, a partir de ontem, 23 de abril, a adesão à Greve 
Nacional da Educação, convocada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. A 
mobilização abre a programação da 14ª Semana Na-
cional em Defesa e Promoção da Educação Pública, 
que acontece até o dia 25 de abril.

A greve é nacional e defende 100% dos royalties 
do petróleo para a educação; piso salarial profissional 
nacional; plano de carreira; redução da jornada; 10% do 
PIB para a educação; aplicação da Convenção 151 da 
OIT; profissionalização dos funcionários da educação.

Portanto, quero parabenizar a APLB-Sindicato 
pelos 61 anos de luta e, ao mesmo tempo, saudar to-
dos os professores da Bahia pelo compromisso com a 
melhoria e a qualidade da educação no Estado.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Simão Ses-
sim, Sras. e Srs. Deputados, a Autopista Fluminense, 
empresa concessionária que opera a rodovia BR-101 
no trecho Rio de Janeiro-Espírito Santo, anuncia para 
amanhã uma solenidade em que dará início às obras 
de duplicação do trecho compreendido entre os Muni-
cípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim.

Serão 70 quilômetros de duplicação. É uma ro-
dovia crítica, muitas mortes quase que diariamente. 
Já era tempo!

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
agência fiscalizadora, não tem conseguido, ao longo 
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destes anos, materializar a sua principal atribuição, 
que é de fiscalizar essas concessões. A Autopista 
Fluminense tem sido completamente lenta nas obras 
dos outros trechos dessa BR-101. São cinco praças 
de pedágio, 3,30 reais por carro de passeio. Os bene-
fícios ainda não aconteceram. 

Esperamos que a agência fiscalizadora seja mais 
rigorosa não só na fiscalização desse novo trecho, mas 
principalmente nos trechos intermináveis, em que já 
acontecem obras há praticamente 5 anos, pois, até 
agora, não se liberou quilômetro de rodovia duplicada. 

Esperamos que a Autopista seja mais responsá-
vel e mais rápida nessas obras.

Obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
legas Parlamentares, aprovamos hoje de manhã, no 
plenário da Comissão de Agricultura, a criação de uma 
subcomissão especial, Deputado Reinaldo Azambuja, 
para tratar especificamente dos custos das máquinas 
agrícolas. Nós já debatemos a questão dos preços no 
que diz respeito às máquinas vendidas no Paraguai, 
Uruguai e Argentina, produzidas no Brasil. O objetivo 
é verificarmos o preço do minério de ferro, do aço, do 
plástico, dos motores, dos pneus, toda a questão envol-
vendo tributos com relação a máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas.

O que queremos? Um preço menor para os nos-
sos produtores. Não podemos aceitar que o minério 
de ferro saia do Brasil para a China e para os Estados 
Unidos e, depois, uma empresa brasileira compre lá na 
China ou nos Estados Unidos o aço mais barato do que 
o aço produzido aqui dentro do Brasil. Temos que ver 
onde está esse gargalo. Se houver tributos envolvidos 
nessa questão, temos que ver onde está o problema. 
Não adianta, daqui a pouco, nós nos queixarmos do 
preço do arroz, do feijão, do tomate, da carne, da soja, 
enfim, se os componentes que fazem parte desse custo 
de produção têm os seus preços aviltados. 

Discutimos também nesta tarde – a Comissão 
de Agricultura já vem tratando do assunto – no que 
diz respeito aos equipamentos de irrigação e de ar-
mazenagem. 

São extremamente importantes estas linhas que 
existem. Precisamos de prazos maiores e taxas me-
nores. Também o próprio custo desses equipamentos 
tem que ser reduzido. As empresas fabricantes pedem 
e nós devemos trabalhar para a desoneração desses 
equipamentos.

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Eurico Júnior.

O SR. EURICO JÚNIOR – Sr. Presidente, S.Exa. 
vai concluir.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Então, 
espere um instante. Vou deixar o Deputado Luis Car-
los Heinze concluir.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – A irrigação no 
Brasil é importante, Sr. Presidente – 7% ou 8% da 
área do Brasil é irrigada. Na China, a área irrigada é 
de 50%, 60%.

Então, o Brasil tem que incentivar e, para incenti-
var, tem que reduzir a carga tributária dos equipamen-
tos de irrigação, para um pequeno, médio ou grande 
produtor fazer essa compra. E, então, ele vai ter mais 
equipamento, as indústrias vão vender mais, todo mun-
do vai ser beneficiado com isso.

Da mesma forma quanto à armazenagem. O 
Brasil tem um déficit de armazenagem muito grande, 
principalmente no âmbito da propriedade rural.

Foi discutido esse assunto hoje também com o 
Vice-Presidente do Banco do Brasil, o ex-Senador Os-
mar Dias, nosso parceiro, produtor rural e agrônomo.

Então, tanto no Ministério da Agricultura como 
na Vice-Presidência do Banco do Brasil, estamos tra-
tando dessas questões para que possamos ter, no 
anúncio do Plano Safra, medidas para desonerar o 
custo de produção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Eurico Júnior, por 1 minuto.
O SR. EURICO JÚNIOR (PV-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar 
que estão presentes no nosso plenário Parlamentares 
do Município de Engenheiro Paulo de Frontin: Vereador 
Paulinho do Ônibus e Vereador Caio Balthazar. Também 
está presente o eterno Vereador Jauldo Neto, filho de 
nosso saudoso Jauldo Balthazar.

Engenheiro Paulo de Frontin é um Município 
maravilhoso da região centro-sul fluminense, que hoje 
manda alguns de seus Parlamentares a este plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado José Linhares.
O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar 
como lido pronunciamento a respeito da celebração 
dos 170 anos de um espaço especial na minha terra, 
o Becco do Cotovelo, também conhecido como Cor-
redor Nacional da Democracia. Por lá passam, todos 
os dias, os problemas da cidade, além dos problemas 
nacionais e internacionais. É simplesmente um local 
onde temos um Prefeito especial, o Expedito, e também 
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um programa de rádio, transmitido todos os sábados 
pelo apresentador Ivan Frota.

Então, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja di-
vulgada nos Anais desta Casa esta nossa referência 
ao Becco do Cotovelo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em meio 
ao crescimento acelerado das cidades brasileiras, fe-
lizes são as que conseguem manter, como em outros 
tempos, espaços de convivência acessíveis a toda a 
população, próprios para encontro de amigos e fervi-
lhantes de notícias sobre os mais variados assuntos. 

É o caso da minha querida Sobral, que festejou 
recentemente os 170 anos de existência do Becco do 
Cotovelo, também conhecido como Corredor Nacional 
da Democracia.

Com cerca de 190 mil habitantes, Sobral é uma 
das cidades que mais se desenvolveram no País na 
última década. É também considerada uma das 30 me-
lhores para se morar. Isso quer dizer que tem conse-
guido crescer sem se desumanizar, e um dos motivos 
deve ser o respeito às tradições populares, das quais 
a conversa animada no Becco do Cotovelo constitui 
um significativo exemplo.

Não se trata de espaço muito grande: são menos 
de 73 metros de extensão e pouco mais de 5 metros de 
largura, onde funcionam cerca de 20 estabelecimentos 
comerciais, entre eles alguns bares e uma livraria. O 
que faz a diferença é o hábito, há muito arraigado na 
população, de ali procurar saber as novidades, discu-
tir política, futebol ou qualquer outro tema, fazer uma 
aposta na loteria.

Esse pedaço do centro de Sobral foi criado como 
Corredor do Becco por lei municipal de 18 de outubro 
de 1842, para ligar a Rua Velha do Rosário, hoje Cel. 
José Sabóia, e a Rua Nova do Rosário, hoje Cel. Er-
nesto Deocleciano. Tendo no meio de seu curto trajeto 
uma pequena curva, passou a ser chamado de Becco 
do Cotovelo, nome que a tradição consagrou.

Quem vai a Sobral não pode deixar de andar 
pelo Becco. A comprovar seu caráter democrático, lá 
já estiveram os então presidenciáveis Fernando Collor 
de Mello, Leonel Brizola, Mário Covas, Ciro Gomes e 
Fernando Henrique Cardoso; vários Governadores e 
escritores do porte de Rachel de Queiroz.

Talvez seja também o único beco do mundo com 
um programa de rádio e um Prefeito exclusivo. O pro-
grama é o Bate-papo com Ivan Frota no Becco do 
Cotovelo, que desde 1996 vai ao ar todos os sába-
dos, transmitindo debates, reclamações e sugestões 
dos sobralenses. O Prefeito, ainda que honorário, é 

Expedito Vasconcelos, Presidente da Associação dos 
Amigos do Becco e proprietário do Café Jaibaras, um 
dos pontos mais frequentados ali.

Há alguns anos, o Becco foi inteiramente refor-
mado, em meio a temores de que perdesse suas ca-
racterísticas. Mas, quando a obra ficou pronta, a popu-
lação voltou a frequentá-lo, valorizando aquele espaço 
privilegiado para o convívio popular.

É bom que seja assim, Sr. Presidente, pois, como 
escreveu o poeta Tomaz de Lima, “o Becco do Coto-
velo é o coração de Sobral”. 

Está de parabéns a cidade, portanto, pelos 170 
anos de um lugar tão apreciado por todos.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Assis Melo, por 1 minuto. Depois 
voltamos à nossa lista.

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último domingo, dia 21, além de se co-
memorar a morte de Tiradentes, também se comemora 
o Dia do Metalúrgico.

Faço essa referência, Sr. Presidente, a essa im-
portante categoria do nosso País, mais especialmente 
aos metalúrgicos e ao Presidente do nosso Sindicato 
dos Metalúrgicos de Caxias do Sul que está no exer-
cício da presidência, Leandro Velho.

Então, saúdo os trabalhadores metalúrgicos do 
nosso País, em especial da nossa região da Serra de 
Caxias do Sul.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Voltando 

a nossa lista de inscrição, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Osmar Júnior.

O SR. OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu quero aproveitar esta oportunidade para 
saudar aqui a 11ª Rodada de Licitações e áreas para 
exploração de petróleo e gás, realizada pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
– ANP, para leiloar lotes para a exploração de petróleo 
e gás em nosso País.

Faço esse registro pela importância do evento. 
Podemos chamar a 11ª Rodada de uma rodada nor-
destina, já que estão envolvidos todos os 9 Estados do 
Nordeste, mais o Espírito Santo, Amapá e Amazonas.

Essa medida é de grande importância para o 
Brasil, mas sobretudo para o Nordeste e para o meu 
Estado, o Piauí, que terá, com certeza – é a nossa es-
perança –, na produção de gás natural, mais uma fonte 
de riquezas para o seu desenvolvimento e sobretudo 
para o enfrentamento dos problemas de nosso povo.
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Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e peço o a 
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 
será atendido, Deputado Osmar Júnior.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
saudar aqui a 11ª Rodada de Licitações e áreas para 
exploração de petróleo e gás, que será realizada pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis – ANP, nos dias 14 e 15 de maio próximos, 
no Rio de Janeiro, e cujos passos dados até agora 
sugerem que será inteiramente exitosa.

Após terem sido suspensas há 5 anos essas roda-
das, a 11ª Rodada está demonstrando toda a vitalidade 
do setor petrolífero brasileiro. Ao todo, apresentaram-se 
para participar da licitação 71 empresas, oriundas de 
18 países e 3 territórios ultramarinos, que submeteram 
documentação à agência.

São elas: Brasil – 19; Estados Unidos – 8; Reino 
Unido – 6; Canadá – 5; Japão – 5; Austrália – 3; llhas 
Cayman – 3; Colômbia -3; Bermudas – 2; República 
Popular da China – 2; Espanha – 2; França – 2; Norue-
ga – 2; Panamá – 2; Angola -1; Dinamarca -1; Guerne-
sei -1; Itália -1; Malásia -1; Portugal -1 e Tailândia – 1.

Dessas, 64 empresas estão habilitadas para a 
11ª Rodada, recorde que supera as 61 habilitadas 
da 9ª Rodada, realizada em 2007, a maior até então.

Está de parabéns a diretoria da ANP, que deli-
neou uma estratégia para essa rodada, que consistiu 
em pensar e viabilizar a participação, ao lado da PE-
TROBRAS, não só de outras grandes empresas, mas 
também de médias e, inclusive, de pequenas empresas 
petrolíferas que capilarizassem a extração do chama-
do ouro negro nas bacias em terra e em águas rasas 
em todo o Brasil.

Para alcançar os objetivos estratégicos a que se 
propunha a ANP fez um gigantesco esforço de prospec-
ção e identificação de áreas promissoras para a produ-
ção de petróleo e gás, que se iniciou na administração 
anterior, quando era diretor daquela agência Haroldo 
Borges Rodrigues Lima, e continuou, vitoriosamente, 
na atual administração, com a diretora Magda Maria 
de Regina Chambriard. 

Registro também o empenho dos Governadores 
Wellington Dias e Wilson Martins, que acreditaram no 
projeto, colocando-o como prioridade na agenda de 
desenvolvimento do Piauí. 

A 11ª Rodada, que pode ser chamada de rodada 
nordestina, vai licitar 289 blocos em 23 setores, totali-
zando 155,8 mil quilômetros quadrados, distribuídos em 

11 bacias sedimentares: Barreirinhas, Ceará, Espírito 
Santo, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Parnaíba, 
Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-
-Alagoas e Tucano Sul. Dos 289 blocos, 166 estão 
localizados no mar, sendo 94 em águas profundas e 
72 em águas rasas; e 123 em terra, situados no Norte 
e Nordeste brasileiros, principalmente no Amazonas, 
Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão.

O Piauí recebe, com essa 11ª Rodada, um enorme 
impacto positivo. As pesquisas na Bacia do Parnaíba 
resultaram na identificação de 12 blocos de cerca de 
3.000 quilômetros quadrados cada, com grande via-
bilidade para a exploração de gás natural, localizados 
na região central do Estado, abrangendo os Municípios 
de Alvorada do Gurgueia, Amarante, Antônio Almei-
da, Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolinia, Caja-
zeiras do Piauí, Canavieira, Canto do Buriti, Colônia 
do Gurgueia, Currais, Elizeu Martins, Flores do Piauí, 
Floriano, Francisco Aires, Guadalupe, ltaueira, Jeru-
menha, Landri SaIes, Manuel Emídio, Marcos Parente, 
Nazaré do Piauí, Oeiras, Pajeú do Piauí, Palmeira do 
Piauí, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração, 
Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São Francisco 
do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí.

Destaco o papel central da cidade de Floriano, 
que, pela sua localização e capacidade de prestar ser-
viços, se constituirá na referência desse gigantesco 
empreendimento econômico.

O volume de investimentos, a geração de novos 
postos de trabalho, a renda dos royalties e o dinamis-
mo que essa nova atividade pode trazer à economia 
piauiense, em especial ao comércio e ao setor de 
prestação de serviços, são mais do que promissores.

Desde a época em que se dizia que o Brasil não 
tinha petróleo, na década de 30, até a autossuficlência 
na produção desse recurso energético, que é central 
para o desenvolvimento do País, alcançada pela PE-
TROBRAS, um salto gigantesco foi dado. E nos últimos 
10 anos, nos Governos Lula e Dilma Rousseff, esses 
passos foram se acelerando exponencialmente. A 11ª 
Rodada da ANP é uma demonstração cabal disso, e 
aponta no sentido de que esse crescimento continuará 
em ritmo cada vez mais acelerado.

Em nome do povo brasileiro, e especialmente em 
nome do povo piauiense, do qual tenho a honra de ser 
um dos representantes nesta Casa, e que se beneficia 
grandemente com esse evento, saúdo, com entusias-
mo, portanto, a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis pela realização dessa 11ª 
Rodada de Licitações, para dinamizar a exploração do 
peróleb brasileiro, rodada essa que tudo aponta que se 
constituirá em um grande êxito, a julgar pelos passos 
que já foram dados e pela participação que ensejou.
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 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paulo Foletto, por 1 minuto.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Si-
mão Sessim, Sras. e Srs. Deputados, há pouco, recebi 
no meu gabinete 2 promotores do Município de Nova 
Venécia: Dr. Lélio Marcarini e Dr. Leonardo Augusto. 
Na semana passada, eu fiz um pronunciamento a res-
peito de uma ação do Ministério Público, na cidade de 
Nova Venécia, que fez apreensão em alguns super-
mercados e lanchonetes. Foi uma queixa que recebi. 
Fiz uma observação. A impressão que se tinha é que 
estava havendo abuso ou excesso do Ministério Pú-
blico. Os 2 promotores, acompanhados do Presidente 
da Associação de Promotores do Estado do Espírito 
Santo, vieram ao meu gabinete, trouxeram o relatório 
do que foi apreendido. 

A ação do Ministério Público, às vezes, quando 
está envolvido um político, um comerciante, um dono 
de farmácia, nem sempre é entendida, mas os promo-
tores me asseguraram que agiram de acordo com as 
normas da legislação. 

O que nós combinamos? Junto com a Prefeitura 
e a Vigilância Sanitária do Município de Nova Vené-
cia, vamos desenvolver um processo educativo com 
todos os agentes envolvidos nesse pseudoconflito. 
Não foi um conflito. A informação foi repassada por 
quem achou que havia excesso. Pelo que me foi dito, 
não houve excesso.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conclua, 
por favor.

O SR. PAULO FOLETTO – Então, corrigindo uma 
fala minha, vamos estabelecer um processo pedagó-
gico no Município de Nova Venécia, envolvendo todos 
os atores, inclusive o Ministério Público. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, 

V.Exa. me permite?
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 

Esperidião Amin, eu vou lhe conceder a palavra, mas 
não como Líder, porque hoje só o próprio Líder falará 
pelo partido. Mas V.Exa. tem a palavra.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu vou apresentar nesta sessão um recur-
so para retirar o caráter terminativo do Projeto de Lei 
da Meia-Entrada, que tem muitos méritos. 

Por quê? Porque hoje, pelo Estatuto do Idoso, 
os idosos têm direito à meia-entrada em qualquer cir-
cunstância, e sem limite. Pelo texto que foi aprovado, 
os idosos e os estudantes, juntos, terão direito a 40% 
dos ingressos, portanto desconstituindo o direito dos 
idosos, sem deixar isso claro, como manda a Lei Com-

plementar 95/98. Ou seja, suprime o direito afirmando 
na ementa que o está concedendo. 

Então, para que o assunto seja debatido em ple-
nário, vou apresentar recurso e peço, desde já, a refle-
xão e o apoio das Sras. e dos Srs. Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra o Deputado Bohn Gass, por 1 minuto.

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Quero 
apenas fazer o registro aqui de algo bem importante 
para a história do Brasil. Enquanto muitos brasileiros 
não querem reconhecer e têm preconceito contra o 
nosso ex-Presidente, o operário Lula, o mundo o ho-
menageia cada vez mais.

Agora, nos Estados Unidos, o International Crisis 
Group homenageou o ex-Presidente Lula pelo fato de 
ele ter sido escolhido líder mundial em busca da paz 
e no combate à erradicação da miséria. Esse é um 
trabalho importante de reconhecimento ao Presidente. 
E o The New York Times, um dos maiores jornais do 
mundo, terá agora uma coluna mensal com o nosso 
Presidente Lula. 

Então, mesmo com este preconceito que alguns 
brasileiros ainda têm pelo nosso Presidente, nós fi-
camos felizes, porque, para nós, é pessoa altamente 
reconhecida e que cada vez mais se afirma em todo 
o mundo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pre-
sidente Lula, o nosso presidente-operário, continua 
sendo um dos líderes políticos mais respeitados do 
planeta. E eu vou dizer por quê.

Na noite da última segunda-feira, dia 22, em Nova 
Iorque, Lula recebeu, o prêmio Em Busca da Paz, con-
ferido pelo International Crisis Group. 

O grupo que reconheceu o trabalho de Lula atua 
em mais de 60 países na prevenção e solução de con-
flitos. Seus relatórios e análises são respeitados glo-
balmente por atores que vão de governos à imprensa 
como documentos de referência sobre crises locais.

Este grupo é uma organização independente de 
governos e seus relatórios e as análises técnicas são 
respeitadas internacionalmente porque seu Conse-
lho de Administração é tão influente que é capaz de 
mobilizar outros formuladores de políticas públicas ao 
redor do globo. 

Do conselho que escolheu Lula participam nada 
menos do que 10 ex-Presidentes – 2 deles america-
nos –, um ex-Primeiro Ministro europeu e um Nobel 
da Paz, entre outros líderes nos campos da política, 
diplomacia, negócios e mídia.
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E vejamos como este grupo justificou a escolha 
de Lula:

“Como presidente do Brasil, Lula impul-
sionou seu país a uma nova era econômica 
e política. Ele trabalhou para tirar milhões de 
pessoas da pobreza e construir uma política 
de parceria com vizinhos e países africanos, 
o que transformou o Brasil em um “ator mun-
dial crucial.” 

E vejam só a ironia: aquele homem que muitos, 
no Brasil, chamaram e ainda chamam de analfabeto 
terá uma coluna mensal no veículo de imprensa mais 
influente do mundo: o The New York Times.

Sim, ainda nos Estados Unidos, Lula foi procu-
rado pelo diretor-geral do Times, que o convidou para 
ser colunista da publicação.

O que é isso, senhoras e senhores, senão o mais 
profundo respeito?

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar o 
movimento nacional da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação – CNTE. 

Os professores em greve reivindicam 100% dos 
royalties para a educação – algo extremamente impor-
tante e que nós apoiamos – e 10% do Produto Interno 
Bruto também para a educação. Pedem ainda a apro-
vação da Convenção 151 da Organização Internacio-
nal do Trabalho – OIT e mais a profissionalização de 
funcionários da educação. 

Sabemos que hoje, em qualquer unidade escolar, 
em qualquer escola são também educativos a postura 
e o comprometimento dos trabalhadores na educação 
que não sejam professores. Eles têm que ser tratados 
como educadores. 

É importante este movimento nacional, e nós de-
vemos apoiá-lo. Vamos dar o nosso apoio e pedir tam-
bém o apoio de toda esta Casa para este movimento 
e para suas reivindicações. 

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Antes de 
chamar o próximo orador, eu queria registrar com muita 
satisfação, com muita alegria mesmo, a presença nas 
galerias – e assim faço nossa saudação – dos univer-
sitários do Programa Estágio-Visita Curta Duração, da 
Câmara dos Deputados.

O Estágio-Visita é realizado todo mês e é uma 
atribuição da nossa 2ª Secretaria. Eu ontem tive o 
prazer e a alegria de encerrar o curso e apresentar a 
eles não só as despedidas, mas o convite para que 
estivessem hoje em nosso plenário. 

Quero também destacar que todos os universitá-
rios que por aqui passaram, em outras oportunidades, 
levaram uma visão crítica do nosso Congresso e têm 
nos enviado e-mails demostrando a alegria de terem 
participado e convivido conosco durante uma semana.

Por isso, quero também dizer que já são 3 mil 
estagiários atendidos, que se tornaram multiplicadores 
e formadores de opinião, para que, no futuro, invistam 
na democracia do País.

Sejam, portanto, bem-vindos ao nosso plenário, 
encerrando a visita de vocês ao Congresso Nacional, 
e levem para seus Estados a certeza de que queremos 
vê-los de volta aqui não sentados nas galerias, mas 
sentados em nossas cadeiras.

Boas-vindas a vocês e também as minhas des-
pedidas. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Eu conce-
do a palavra ao nobre Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é a terceira vez que eu insisto. É a terceira vez! Seria 
um bom exemplo que V.Exa. daria aos estudantes, a 
quem V.Exa. tanto pregou sua palavra, nós cumprirmos 
o horário, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu tenho compromisso como mé-
dico, outros Parlamentares têm outros compromissos, 
mas a Ordem do Dia não começa não sei por quê. 

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Estamos 
obedecendo a uma decisão do nosso Presidente para 
que só inicie a Ordem do Dia após a votação da Me-
dida Provisória dos Portos no Senado. Ele já se co-
municou conosco. Assim que chegar aqui iniciaremos 
a Ordem do Dia. 

Peço desculpas a V.Exa.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Mas se 

V.Exa. me permitir, já que falou no Senado, eu acho 
que esta Casa precisa cobrar do Presidente do Sena-
do uma atitude corajosa. A imprensa divulgou que ele 
não vai promulgar a PEC nº que nós votamos aqui, 
Sr. Presidente! 

Eu acho que esta Casa não pode se agachar 
ao Senado. É um absurdo o que estão dizendo: que o 
Presidente do Senado não vai promulgar a PEC nº que 
esta Casa votou e que passou com uma grande folga. 

Fica, então, aqui o meu protesto. O Poder Le-
gislativo – desculpando V.Exa., que está obedecendo 
ordens –, vou lhe contar, precisa resgatar sua credibili-
dade, a começar cobrando do Senado a promulgação 
da PEC nº que nós votamos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Obriga-
do, Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra o Deputado Fernando Ferro.
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O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, com a adoção pelo Brasil do sistema 
digital de comunicação, nós passamos a ter acesso a 
maior possibilidade de canais de comunicação para o 
nosso sistema, que hoje é analógico.

Existe a chamada faixa de frequência de 700 
mega-hertz, utilizada hoje pelo sistema analógico, que 
será, com o processo de digitalização, utilizada prova-
velmente para a chamada banda 4G, o novo avanço 
tecnológico da comunicação que está sendo previsto, 
licitado, a partir de solicitação do Ministério das Comu-
nicações pela ANATEL para as operadoras de televisão.

Gostaria de fazer um registro e um apelo. O Minis-
tério das Comunicações pode e deve dedicar uma parte 
dessa faixa de frequência ao nosso sistema de defesa. 

Se os Deputados aqui não sabem, os meios de 
comunicação, os sistemas de comunicação utilizados 
pelas nossas Forças Armadas são vulneráveis, não têm 
segurança, não têm garantia de sigilo. Isso é contra-
producente e na contramão de todas as preocupações 
que os sistemas de segurança dos países evoluídos 
têm para preservar e resguardar suas operações.

Portanto, uma faixa de frequência de 20 mega-
-hertz pode ser dedicada ás nossas Forças Armadas 
e ao nosso sistema de comunicação, para que pos-
sam utilizar uma faixa de frequência que lhes dê sigi-
lo, garantia e segurança. Isto é o mínimo que se pode 
exigir dentro de um País democrático: o apoio às suas 
Forças Armadas. 

Então, o Ministério das Comunicações deve de-
dicar uma faixa de 20 mega-hertz que possa e deva 
ser utilizado pelas nossas Forças Armadas, que hoje 
utilizam sistemas de comunicação não seguros, violá-
veis, e Isso não serve para a nossa segurança, como 
também não serve para o nosso sistema de defesa e 
de segurança pública, que deve ter faixa de frequência 
adequada, sigilosa e cativa para o seu uso. 

Portanto, aqui fica a nossa reivindicação para 
que o Ministério da Comunicação coloque essa faixa 
de frequência para as nossas Forças Armadas. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Deputado José Stédile. 
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
É muito grave a situação brasileira no que se 

refere à dependência química. Todos nós sabemos, 
e é reconhecido pelas entidades médicas, que a de-
pendência química, o alcoolismo, é considerado uma 
doença. Pois bem, em vários centros de recuperação 
de dependentes químicos, hoje o INSS não reconhece 

os dependentes como doentes, deixando, assim, de 
fazer a recuperação. 

O amigo Ricardo, de Pelotas, que tem uma grande 
clínica de recuperação de dependentes químicos, que 
atende a mais de 100 dependentes, não vem conse-
guindo, junto ao INSS da cidade, o reconhecimento da 
dependência química como uma doença. 

Por isso, aqui fica a nossa solidariedade ao tra-
balho do Ricardo e a nossa crítica à atuação do INSS 
naquele local. 

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Registro 
e saúdo, com muita alegria, a presença entre nós do 
Deputado Pompeo de Mattos, que esteve nesta Casa 
em outros mandatos.

Alegria em vê-lo, Deputado Pompeo de Mattos. 
Pompeo, V.Exa. foi dono deste plenário por muito tem-
po e continua sendo reverenciado pelos seus colegas 
que permaneceram aqui.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra o Deputado Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
apenas 1 minuto, quero comunicar a aprovação da lei 
que regulamenta a meia-entrada no Brasil, pela Co-
missão de Constituição e Justiça, nesta manhã, depois 
de 4 semanas de discussão, de passar pela aprovação 
de mais três Comissões nesta Câmara e de ter sido 
aprovada no Senado, também em três Comissões e 
no plenário.

Essa lei vai dar direito aos idosos, às pessoas 
com deficiência, uma inovação, aos jovens de 15 a 29 
anos, carentes comprovadamente, também uma ino-
vação, e aos estudantes.

A carteira será emitida por diversas entidades. 
Não há monopólio, ao contrário do que, infelizmente, 
alguns já começam a informar. Existe a previsão de 
emissão por todos os diretórios acadêmicos de qual-
quer faculdade, por todos os diretórios centrais de 
estudantes, pela UNE, pela UBES, pela associação 
dos pós-graduandos, pelas entidades estaduais e mu-
nicipais que forem filiadas, aí, sim, no caso, à UNE e 
à UBES. São várias entidades. Na verdade, são mais 
de mil entidades, mas com um modelo único, com um 
modelo padronizado da carteira, com certificação di-
gital, exatamente para evitar o grande número de fal-
sificações de hoje.

Ao mesmo tempo, estarão dentro de uma cota 
geral de 40% de meia-entrada para possibilitar aos 
artistas um planejamento. Nós teremos uma planilha 
que vai, no fundo, reduzir o preço geral dos ingressos, 
tanto de inteira quanto de meia-entrada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado André Moura, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSC.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna, na tarde de hoje, para 
registrar que estivemos em audiência no Ministério 
do Trabalho e Emprego com o Ministro Manoel Dias, 
acompanhados do Senador Eduardo Amorim, do PSC 
de Sergipe, e do Deputado Estadual Capitão Samuel, 
para tratar da regulamentação de uma lei que nós apro-
vamos aqui, nesta Casa, a Lei nº 12.740, que garante 
adicional de periculosidade a todos os vigilantes. Com 
a aprovação dessa lei, que entrou em vigor em 2012, 
os vigilantes são enquadrados como profissionais que 
exercem atividade perigosa. 

A reunião com o Ministro teve como objetivo pres-
sionar o Ministério do Trabalho e Emprego a proceder 
à rápida regulamentação da lei. Só assim os nossos 
vigilantes de todo o País, que lutaram e esperaram por 
muito tempo que nós fizéssemos a nossa parte aqui, 
neste Parlamento, e aprovássemos essa lei que lhes dá 
a garantia de adicional de periculosidade pelo serviço 
que desempenham, poderão receber esse adicional 
aprovado por lei nesta Casa.

O Ministro nos explicou que as normas para re-
gulamentação precisam passar por alguns trâmites an-
tes da publicação, mas que o Ministério já está dando 
andamento ao processo. 

Então, quero deixar aqui registrada a certeza de 
que, a partir da regulamentação pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego dessa lei que aprovamos aqui, todos 
os vigilantes do nosso País vão receber o adicional de 
periculosidade, o que é mais do que justo, pela ativi-
dade que eles desempenham. 

Tenho certeza de que esta Casa, e também o 
Senado Federal, fizeram justiça a todos os vigilantes 
do nosso País. 

Nessa audiência que solicitei, além do Senador 
Eduardo Amorim e do Deputado Estadual Capitão Sa-
muel, estávamos acompanhados do Diretor do Sindicato 
dos Vigilantes Públicos de Sergipe, Fábio Silva Santos, 
e também do Diretor do Sindicato dos Vigilantes Parti-
culares de Sergipe, Frederico dos Santos.

A Lei nº 12.740, que necessita de regulamenta-
ção, é considerada importante, porque os vigilantes 
desempenham atividade perigosa e fazem operação 
de risco. Então, esperamos que essa lei seja regula-
mentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego o mais 
breve possível e que possamos realmente fazer justiça 
com essa categoria, com todos os vigilantes do Brasil, 
não só os vigilantes do serviço privado, mas também 
os vigilantes do serviço público. 

Quero também dizer que, nesta luta que estamos 
aqui travando quase semanalmente pela autonomia 
das Defensorias Públicas, depois de todos aqui ter-
mos cumprido um papel importante, aprovando a lei 
que dá autonomia às Defensorias Públicas, mas de a 
Presidência da República, a Presidenta Dilma, a ter 
vetado, nós, em parceria com o Deputado Alessandro 
Molon e com o Deputado Mauro Benevides, apresen-
tamos uma proposta de emenda à Constituição para 
que, em 8 anos, possa haver no mínimo um defensor 
público em cada unidade jurisdicional do nosso País. 

Então, a nossa luta pela Defensoria Pública conti-
nua, sabendo da sua importância, principalmente para 
as camadas mais humildes e carentes do nosso País. 
Eu tenho certeza de que muito em breve nós vamos 
ver este sonho tornando-se realidade, a Defensoria 
Pública com autonomia, para que possa desenvolver 
um trabalho no nosso País.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a nossa PEC, 
que tinha sido, num primeiro momento, apensada à 
PEC nº 207, ontem, foi por nós desapensada. A nossa 
PEC, de nº 247, agora começa a tramitar. 

De antemão, nós queremos aqui pedir o apoio de 
todos os Parlamentares para que possamos, o mais 
breve possível, ver defensores públicos em todas as 
unidades jurisdicionais do nosso País, para fazer um 
trabalho sério, principalmente para as camadas mais 
humildes da nossa população, que não têm acesso, pela 
falta de condição financeira, a um advogado. Através 
dos defensores públicos, elas têm o amparo jurídico 
legal para que possam ali desenvolver as suas defesas.

Sr. Presidente, eu queria agradecer o tempo con-
cedido por V.Exa. e dizer que nós continuamos firmes 
na luta, em nome de todo o PSC, pela autonomia das 
Defensorias Públicas do nosso País.

 O SR. WELLINGTON FAGUNDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem V.Exa. 
a palavra, Deputado Wellington Fagundes.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
comunicamos a visita, ontem, do Ministro dos Transpor-
tes, César Borges, ao nosso Estado de Mato Grosso. 
Foi uma visita muito oportuna, em que o Ministro deu 
a ordem de serviço de duplicação da rodovia que liga 
Rondonópolis, minha cidade natal, a Cuiabá – o pri-
meiro trecho, entre Rondonópolis e Jaciara.

Essa duplicação vai ocorrer entre Rondonópolis, 
Cuiabá e Posto Gil, o trecho de maior volume de cargas 
do Centro-Oeste, talvez do País, mas, com certeza, 
também é o trecho com maior número proporcional 
de acidentes frontais do Brasil – e acidentes frontais 
representam, normalmente, perda de vidas. 
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Por isso, a duplicação dessa estrada é funda-
mental não só para Mato Grosso como para toda a 
Amazônia brasileira, que demanda passar por esse 
trecho. Lá há a sobreposição das BRs 364, 163 e 070. 

Além disso, Sr. Presidente, o Ministro foi fazer o 
lançamento das obras de recuperação de toda a BR-
158, que liga a região do Araguaia, em Mato Grosso, 
ao Pará, outra estrada fundamental. Só a região do 
Araguaia tem capacidade de produzir tudo o que o 
Mato Grosso produz hoje. 

O Ministro também foi lançar a construção, por 
meio de convênio com o Governo de Mato Grosso, 
da BR-174, que vai ligar a região noroeste, de Juína 
a Aripuanã. Também, claro, fizemos a reivindicação 
para ligar Juína a Vilhena, visto que a integração entre 
os dois Estados é fundamental, já que em Vilhena, em 
Rondônia, ocorre todo o abastecimento de petróleo. 
Hoje, a BR-174, que liga Juína a Vilhena, está total-
mente intransitável. 

A presença do Ministro, portanto, trouxe mais 
oportunidade de desenvolvimento para o Estado. 

É importante dizer que hoje Mato Grosso tem 
o frete mais caro do Brasil, chegando a 145 dólares 
para levar 1 tonelada de soja a nossos portos. Mato 
Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados. Trata-se 
de um Estado muito grande, que tem uma capacida-
de de produção muito grande, com um dos maiores 
índices de produtividade do mundo. Mas, infelizmente, 
o Custo Brasil acaba tirando o lucro do produtor que 
está lá investindo. 

Mato Grosso foi responsável, neste ano, por gran-
de parte do superávit da balança comercial brasileira. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido 
o meu pronunciamento, no qual analiso o Custo Bra-
sil e o frete tão alto, dado o fato de praticamente não 
utilizarmos nossas ferrovias e hidrovias. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mês 
de março, participei, juntamente com o Senador Blai-
ro Maggi e o Deputado Federal Homero Pereira, da 
apresentação de um relatório elaborado pelo setor 
produtivo de Mato Grosso e aproveito a ocasião para 
repassar alguns dados e sugerir algumas reflexões.

No relatório, o setor produtivo define Mato Grosso 
como o Estado com o maior custo de frete em todo o 
País, chegando a 145 dólares por tonelada em 2011. 
Apenas para se ter uma ideia, no Paraná, essa mes-
ma tonelada tinha em 2011 um custo de frete de 37,76 
dólares. E os preços vêm aumentando a cada ano.

Da lavoura até o mercado comprador, a soja que 
sai de Sorriso para a China tem um custo de frete em 
média de 190 dólares. A soja que sai de Córdoba, na 
Argentina, em direção à China, tem um custo de frete 
de 102 dólares. E a soja que sai de Illinois, nos Estados 
Unidos, também em direção à China, tem um custo de 
frete de apenas 71 dólares. A diferença é muito grande.

Isso reduz a competitividade dos nossos produ-
tos no mercado internacional e impacta seriamente 
na renda do produtor rural, com fortes repercussões 
nas economias locais e em toda a economia nacional.

E o que está por trás do alto custo do frete? A 
falta de um projeto amplo estruturante, que leve em 
conta a conservação das estradas e investimentos em 
ferrovias e hidrovias. Sem um projeto amplo, a vida de 
quem produz e precisa escoar a sua produção torna-se 
cada vez mais onerosa e desestimulante. 

Hoje o povo não pode esperar mais! A econo-
mia do Estado de Mato Grosso tem feito o seu papel 
de contribuir com a balança comercial brasileira. Tem 
registrado recordes de produção e produtividade. O 
produtor tem feito a lição de casa, adotando uma ges-
tão profissional de sua propriedade, tem investido em 
tecnologia e pesquisa, mas quando o resultado disso 
tudo sai da fazenda... Todo o seu trabalho pode ir por 
água abaixo.

Apenas para fazer uma comparação, se a Hidro-
via Teles Pires-Tapajós, lá no norte de Mato Grosso e 
Pará, já estivesse em funcionamento, a soja poderia 
ser escoada por barcaças e chegaria à China com um 
custo de frete de 60,12 dólares por tonelada. Olhem 
só a diferença! O que hoje custa 190 dólares, passaria 
a custar 60,12 dólares. O estudo realizado pelo setor 
produtivo mostra que, somente com esta obra – a da 
hidrovia Teles Pires-Tapajós, o produtor aumentaria a 
sua renda em R$10,00 a saca. O impacto na econo-
mia seria de R$ 1,9 bilhão por ano. Imaginem o que 
seria isso!

Não quero ser alarmista! Sei que muita coisa está 
sendo feita em termos de logística de transportes no 
País. Reconheço o esforço do atual Governo para so-
lucionar problemas que se acumularam ao longo de 
décadas. Mas não posso deixar de me preocupar com 
o assunto e de sempre apontá-lo todas as vezes em 
que mantenho contato com o Ministro dos Transportes 
e com a própria Presidente Dilma.

Na semana passada, o Senador Blairo Maggi, do 
PR de Mato Grosso, deu a notícia de que o Governo 
chinês havia cancelado mais uma compra de soja por 
conta dos atrasos na entrega do produto. Esse é um 
fato muito grave, com repercussões imediatas na eco-
nomia de Mato Grosso, campeão nacional na produção 
de soja, algodão e carne. Somente nesta safra, o Es-
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tado está colhendo 23,4 milhões de toneladas de soja, 
o que representa quase 30% da produção nacional.

O cancelamento de vários negócios já fechados 
com a China é resultado de um problema que está a 
exigir, cada vez mais, uma solução imediata: a falta de 
logística de transportes.

Caros colegas, nesta semana, coincidentemen-
te, o Ministro dos Transportes, César Borges, esteve 
em Mato Grosso para lançar algumas obras que são 
fundamentais para minimizar o problema, como a du-
plicação de trecho da BR-163/364, entre Rondonópolis 
e Jaciara, a implantação e pavimentação de 272 quilô-
metros da BR-174, entre Castanheira, Juruena e Col-
niza, além da recuperação da BR-158, entre Ribeirão 
Cascalheira e Barra do Garças. Ao total, isso dá mais 
de 1 bilhão de reais em recursos liberados.

Aproveitei para mostrar a ele os números da pro-
dução agrícola e confirmar a importância dessas e de 
outras obras para o Estado, como o terminal de cargas 
da Ferrovia Vicente Vuolo, que deve ser inaugurado em 
maio, em Rondonópolis. É o maior terminal de toda a 
América do Sul. 

Também estamos na expectativa da viabilização 
de obras fundamentais para o escoamento da nossa 
produção agrícola, como a Rodovia Leste-Oeste (BR-
080), que vai ligar a região norte de Mato Grosso e o 
Araguaia à Ferrovia Norte-Sul, possibilitando acessar 
o Porto de Itaqui, no Maranhão; além da pavimenta-
ção da BR-158 até Redenção, no Pará, chegando à 
BR-155 e ao porto de Marabá, no Pará; assim como a 
implantação das hidrovias Paraguai-Paraná, Araguaia-
-Tocantins e Teles Pires-Tapajós. Isso sem contar a 
Ferrovia Vicente Vuolo e a Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste. 

São obras que nos dão a certeza de que o futuro 
será muito melhor e de que continuaremos no caminho 
do desenvolvimento econômico e social.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo a 

palavra ao Deputado Adrian. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. ADRIAN (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho convidar a população do Estado do Rio 
de Janeiro para assistir, às 11 horas, no quilômetro 
194,2, ao início das obras de duplicação da BR-101. 
Há muito venho trabalhando, diretamente, no sentido 
de liberar essa obra. No último mês, durante 20 dias, 
visitei os órgãos do IBAMA, a CTNBio e consegui que 
fossem liberadas todas as licenças necessárias para 
que essa obra se tornasse realidade.

Quero agradecer aos técnicos do IBAMA, da 
CTNBio, aos Vereadores da região, que fizeram suas 
mobilizações e me deram respaldo para conseguir su-

cesso nesse trabalho. Amanhã, às 11 horas, isso se 
tornará realidade, e a “Rodovia da Morte”, a BR-101, 
que tanto matou e tanta tragédia trouxe para as famílias 
do nosso Estado, graças a Deus e a nosso trabalho, 
terá iniciada a sua duplicação. Todo o povo do Estado 
do Rio de Janeiro está convidado. 

Fico feliz de ter conseguido essa licença e de ter 
tornado em realidade esse sonho de todo aquele povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 

palavra o Deputado Ronaldo Zulke, por 1 minuto.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ressalto a alegria do povo gaúcho nos 
últimos dias com a visita da Presidenta Dilma, que lá 
esteve para participar da primeira formatura dos alu-
nos do PRONATEC. 

Esse importante programa encontra-se em dis-
cussão nesta Casa, por meio da Medida Provisória nº 
593, de 2012, sobre a qual vamos nos debruçar nos 
próximos dias em plenário. Tenho certeza de que ela 
será acolhida pelos Srs. Parlamentares, haja vista que 
o Governo propõe a ampliação de relevante programa 
de qualificação profissional da nossa juventude e dos 
trabalhadores para atender às demandas do cresci-
mento do nosso País. 

Não bastasse isso, a Presidenta Dilma fez a en-
trega de inúmeras máquinas retroescavadeiras, patro-
las e motoniveladoras para mais de 120 Municípios, 
especialmente os pequenos, com menos de 50 mil 
habitantes. S.Exa. ainda anunciou a extensão da BR-
448, do Município de Sapucaia do Sul até o Município 
de Novo Hamburgo, importante rodovia federal que 
está sendo construída no Estado, a mais importante 
intervenção em rodovias federais. Além disso, também 
esperamos as melhorias operacionais na BR-116, no 
trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. 

Ficamos muito felizes. Saudamos a Presidenta 
e esperamos que S.Exa. continue a levar o desenvol-
vimento a todos os cantos do País, em especial ao 
nosso querido Rio Grande.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Obriga-
do, Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 
palavra o Deputado Geraldo Simões. V.Exa. dispõe 
de 1 minuto.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que 
V.Exa. considerasse como lido pronunciamento que 
faço externando meu apoio ao pronunciamento da 
Presidente Dilma, que ontem, no Palácio do Planalto, 
quando recebeu o baiano Carlinhos Brown, disse que 
tem muita gente torcendo para que o Brasil dê errado. 
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Isso é um absurdo! Sei que existe uma crise 
mundial, mas estamos sabendo enfrentá-la com as 
políticas econômicas adotas pela nossa Presidente.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, “tem mui-
ta gente torcendo para o Brasil dar errado, é só você 
olhar”. Estas foram as palavras da Presidenta Dilma 
ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, após vi-
sitar uma exposição de Carlinhos Brown. 

Venho a esta tribuna manifestar minha total con-
cordância com a posição da Presidenta e apresendar 
meu ponto de vista sobre as características da con-
juntura que vivemos, tanto em relação à crise global, 
quanto em relação às eleições que se aproximam.

Um olhar retrospectivo do desenvolvimento brasi-
leiro mostrará os inúmeros avanços que conseguimos, 
principalmente em termos de estabilização macroeco-
nômica. A inflação foi controlada, o valor do dólar foi 
mantido em torno dos 2 reais. Conseguimos a esta-
bilidade monetária. Os juros foram progressivamente 
reduzidos, chegando aos patamares mais baixos de 
todos os tempos, o desemprego foi contido e foram 
criados novos empregos formais – isto quando já se 
falava no fim dos empregos, como todos que viveram 
o drama do desemprego se lembram. 

Junte-se ao comportamento da economia, os 
avanços das políticas sociais e de combate à miséria.

O Brasil que vivemos é outro. Não há como negar.
No entanto, como se aproximam as eleições, é 

compreensível que existam setores da oposição que 
torçam para “o quanto pior, melhor”.

Mas eles estão equivocados. Hoje em dia a po-
pulação brasileira vive um processo de amadureci-
mento e está ciente dos avanços conseguidos por 
nossos governos.

Apesar das dificuldades e da persistência da cri-
se financeira internacional, o Brasil vive um processo 
continuado de crescimento, de conquistas sociais e 
de perspectiva de importantes investimentos que es-
timularão a economia. Aumentar juros, colocar o pé 
no freio e voltar à política de arrocho seria um atraso.

Vamos persistir no caminho do desenvolvimento, 
principalmente agora, quando até os grandes investi-
dores e mesmo o Fundo Monetário Internacional co-
meçam a reconhecer que as políticas restritivas, de 
contenção monetária e de austeridade (entenda-se: 
políticas de arrocho) somente agravaram a crise. 

Esperamos que realmente se retome o cresci-
mento da economia mundial e que ela tenha a virtude 

de estimular ainda mais o crescimento da economia 
brasileira.

Como já disse várias vezes, reafirmo que a políti-
ca econômica de nossos governos está no rumo certo 
e reitero meu apoio à Presidenta Dilma.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero fazer um registro nesta opor-
tunidade em relação ao funcionamento da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias da Casa.

É com satisfação que registro que, em razão do 
exercício da autoridade pela Presidência da Comis-
são, da organização dos trabalhos, hoje a Comissão 
está funcionando, está realizando audiências públicas. 
As duas últimas, inclusive, sobre a minoria indígena 
e seus direitos.

Ainda na semana passada tivemos uma grande 
arruaça no corredor das Comissões, uma baderna pro-
movida por membros do grupo LGBT. É natural. Dava 
até a impressão de que eles estavam contra os índios, 
tal a forma como queriam interromper a audiência em 
andamento na Comissão.

Agora estão mais calmos, mas não se iludam, 
essa calma se justifica pela criação, na Comissão de 
Cultura, de uma Subcomissão de Cultura, Direitos 
Humanos e Minorias. Agora o movimento LGBT, na-
turalmente, fará suas manifestações e o trabalho em 
benefício próprio na Comissão de Cultura.

Talvez devamos fazer um estudo mais profundo 
para saber se isso é possível regimentalmente. Se não 
for, teremos de fazer uma representação e – quem 
sabe? – uma questão de ordem para resolver o assunto.

Vejam, o problema, parece, é que esse grupo 
minoritário perdeu a teta da República, a que solta 
emendas da Comissão a granel para garantir as mar-
chas, as viagens e as manifestações. Agora arranja-
ram uma “tetinha” na Comissão de Cultura da Câmara 
dos Deputados. Eu vou ficar atento para ver se é isso 
mesmo. Se for, naturalmente, com o exercício da au-
toridade, de acordo com o Regimento, vamos tomar 
providências para que a Casa opere como tem que 
operar e não nos envergonhe mais.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Deputado Vanderlei Siraque.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pe-
los meios de comunicação da Câmara dos Deputados, 
aqui falo em nome da Frente Parlamentar em Defesa 
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da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Quí-
mico, Petroquímico e Plástico do Brasil. 

A Presidenta Dilma Rousseff, pessoa sensível 
que é, pode ser considerada a Presidenta que defende 
a indústria nacional e a competividade. Ela tomou as 
medidas necessárias para a defesa da indústria quí-
mica, petroquímica e de plástico ao reduzir de 9,25% 
para 1% o PIS/COFINS da matéria-prima.

O setor de etanol também teve medidas impor-
tantes. Aliás, o etanol também pode ser base para a 
produção do plástico verde, mas no caso do etanol para 
combustível, o PIS/COFINS foi reduzido para 0% e au-
mentado o índice de anidro na gasolina de 20% para 
25%, além de garantia de financiamento para estoque 
e para plantação de cana-de-açúcar, para aumentar a 
produção nacional de etanol, que é estratégico.

Nesse sentido, parabenizo veementemente a 
nossa Presidenta Dilma Rousseff, mas o trabalho da 
Frente Parlamentar em Defesa da Competividade do 
Setor Químico, Petroquímico e Plástico continua, por-
que queremos também uma política pública integrada 
para o setor petroquímico do País. Nós queremos que 
o nosso petróleo do pré-sal não seja apenas uma com-
modity, mas que seja transformado em valor agrega-
do no Brasil, porque o petróleo que é exportado hoje 
poderá voltar em forma de plástico, amanhã, para o 
povo brasileiro.

Então, tenho certeza de que a Presidenta Dilma 
caminha no sentido de valorizar o setor químico, pe-
troquímico e plástico do Brasil, bem como o setor de 
álcool, tanto o etanol como o álcool anidro. 

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa 
e, em especial, no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra o Deputado Marcelo Castro.
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pode-
ríamos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-
do Marcelo, eu estou aqui aguardando as ordens do 
Presidente Henrique Alves.

O SR. MARCELO CASTRO – A informação que 
a gente tem é de que já foi votada a medida provisória, 
motivo desse retardo nosso aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Nós es-
tamos aguardando a presença do Presidente ou do 1º 
Vice-Presidente aqui. 

O SR. MARCELO CASTRO – Não precisa. V.Exa. 
está substituindo muito bem o Presidente. O Presiden-
te não está deixando saudade, pela maneira brilhante 
com que V.Exa. está conduzindo os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Eu vou dar 
a palavra ao Deputado José Genoíno. Em seguida, vou 
saber do Presidente se podemos abrir a Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Vou 
conceder a palavra ao Deputado José Genoíno e, em 
seguida, vou saber do Presidente se podemos abrir 
a Ordem do Dia.

Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, fiz um pronunciamento hoje, no Pequeno 
Expediente, sobre um tema que considero fundamen-
tal, que é o caminho constitucional para viabilizar a 
reforma política.

Existe uma emenda constitucional pronta para 
ser votada no plenário, passou pela CCJ, passou pela 
Comissão Especial e, dependendo de acordo, votaría-
mos essa emenda constitucional, garantindo um plebis-
cito autorizativo para que os Deputados e Senadores 
eleitos em 2014 possam elaborar uma revisão cons-
titucional exclusivamente nos assuntos relacionados 
à reforma política.

Em segundo lugar, com o que votarmos durante 
o ano de 2015, que é o período que a emenda consti-
tucional estabelece para uma revisão congressual, faz-
-se um referendo promulgatório da matéria decidida, 
votada e discutida no Congresso revisor. A vantagem 
é que nós buscaríamos uma legitimação na soberania 
popular através do plebiscito e do referendo. Além dis-
so, reuniríamos Deputados e Senadores para discutir 
durante um período, que é o ano de 2015, os temas 
da reforma política: sistema partidário, relação entre 
os Poderes, financiamento de campanha, fidelidade 
partidária, participação popular. É uma maneira de 
discutirmos bicameralmente, Câmara e Senado, os 
temas da reforma política. Isso seria votado após a 
eleição de 2014. 

Portanto, não haveria qualquer argumento do 
tipo casuístico que inviabilizasse um consenso supra-
partidário para votarmos essa emenda constitucional 
até setembro de 2013, para que ela entre em vigor na 
eleição de 2014. Entendo que esse é um caminho para 
que a reforma política, que o Congresso tentou votar 
por duas vezes e não teve maioria, possa viabilizar, 
com a convocação da soberania popular, uma força 
nova que legitime o procedimento de votação de uma 
reforma política democrática, popular, transparente e 
que dê funcionalidade aos Poderes da República, in-
clusive à relação entre Parlamento, Poder Judiciário e 
Poder Executivo, numa nova moldura da instituciona-
lidade republicana entre os três Poderes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Obriga-
do, Deputado José Genoíno.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra o Deputado Cleber Verde, por 1 minuto.

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cum-
primentar o Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que 
no dia de hoje assinou convênio com a Prefeitura de 
Imperatriz, no Maranhão, para a construção de um 
mercado de peixe.

O mercado de peixe é uma obra reivindicada 
pela comunidade de Imperatriz e pelos pescadores da 
região. O Ministério liberou recursos próprios para a 
construção do mercado, para atender a toda a comu-
nidade pesqueira. E, certamente, vai nos ajudar a levar 
peixe para a mesa dos consumidores de Imperatriz a 
um preço mais acessível.

Nesse sentido, quero cumprimentar o Ministério, 
o Ministro Marcelo Crivella e toda a bancada, especial-
mente os Deputados Davi Alves Silva, Lourival Mendes 
e Chiquinho Escórcio. Estivemos juntos nessa causa. 
É uma reivindicação justa, e os Deputados da nossa 
bancada, mormente os Deputados que citei, lutaram 
pela consecução desse pleito.

No dia de hoje foi assinado o convênio. Certa-
mente, vamos ter esse mercado de peixe atendendo ao 
importante Município de Imperatriz e a toda a região.

O Sr. Simão Sessim, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. André Vargas, 1º Vice-Presidente.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiuba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 10

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Nilmar Ruiz PEN 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de TOCANTINS 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
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Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV 
Simplício Araújo PPS 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 16

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ilário Marques PT 
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 10

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 21

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Renan Filho PMDB 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
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Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Félix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 29

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Humberto Souto PPS 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataíde DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 39

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eurico Júnior PV 
Fernando Jordão PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
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Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS 
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 38

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 

Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 61

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 8
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GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 15

MATO GROSSO DO SUL

Akira Otsubo PMDB 
Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 8

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV 
Rubens Bueno PPS 
Sandro Alex PPS 

Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 25

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS 
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 13

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 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jose Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`Ávila PCdoB 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 23

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 412 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há, so-
bre a mesa, requerimento assinado pelo Deputado 
Beto Albuquerque e respaldado por praticamente to-
dos os Líderes.
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REQUERIMENTO Nº 7.253, DE 2013.

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 155 do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
regime de urgência para tramitação do PL 
nº 2.592, de 2007, que dispõe sobre infração 
administrativa, crimes de trânsito e normas 
processuais a estes aplicáveis.” 

Sala das Sessões,     de                 de            
. – Beto Albuquerque, Líder do PSB; Sibá 
Machado, Líder do PT; Carlos Sampaio, Lí-
der do PSDB; Laercio Oliveira, Vice-Líder 
do Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, 
PRTB – Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, 
PHS, PTC, PSL, PRTB; Eleuses Paiva, 1º 
Vice-Líder do PSD; Eduardo Cunha, Líder do 
PMDB; Roberto Britto, 1º Vice-lìder do PP; 
Ronaldo Caiado, Líder do Democratas; André 
Figueiredo, Líder do PDT; Rubens Bueno, 
Líder do PPS; Jovair Arantes, Líder do PTB; 
Fernando Francischini, representante do 
PEN; André Moura, Líder do PSC; Manuela 
D’ávila, Líder do PCdoB; Márcio Marinho, 
Vice-Líder do PRB.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É o PL 
nº 308/2007. O requerimento foi assinado pelo Depu-
tado Beto Albuquerque e respaldado por praticamente 
todos os Líderes.

 O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado André Figueiredo, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PDT.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nós, do PDT, vamos iniciar um processo 
de discussão mais aprofundado sobre o Projeto de Lei 
Complementar nº 92, que é o ponto seguinte de pauta.

Precisamos, inclusive, esclarecer por que ini-
ciaremos uma estratégia de obstrução a partir do re-
querimento de urgência para este atual projeto de lei, 
do qual somos completamente favoráveis ao mérito, 
inclusive porque um dos autores é o nosso grande 
companheiro Deputado Pompeo de Mattos.

Entretanto, Sr. Presidente, nós temos como ponto 
seguinte de pauta um requerimento de urgência e o 
próprio Projeto de Lei Complementar nº 92, que esta-
belece a regulamentação do art. 37 da Constituição, 
que estava parado nesta Casa deste 2007. Ele institui 
as fundações estaduais. No caso, algumas meritórias, 
algumas fundações estaduais que já têm larga folha 

de serviços prestados aos seus Estados e Municípios. 
É o caso da saúde. 

Já estivemos discutindo, inclusive, com vários 
representantes, com vários companheiros Parlamen-
tares ligados à área, inclusive gestores. Cito o caso do 
nosso colega Ciro Simoni, Secretário da Saúde do Rio 
Grande do Sul, nosso companheiro do PDT. 

Enfim, temos uma série de argumentos para dis-
cutir o mérito, mas, da forma açodada como está sen-
do feita, não nos resta outra estratégia que não seja, 
enquanto não nos for proposto um acordo para que 
possamos nos aprofundar a respeito dessa grande 
reforma do Estado brasileiro... 

Só para se ter uma ideia, esse projeto de lei com-
plementar, na verdade, não trata apenas de saúde, fala 
sobre assistência social, cultura, desporto, ciência e 
tecnologia, meio ambiente, comunicação social, pro-
moção do turismo nacional, previdência complementar 
do servidor público.

E aqui cabe um parêntese: nós do PDT batíamos 
claramente que a lei que criou o FUNPRESP era incons-
titucional, porque o art. 37 não tinha sido ainda regula-
mentado. Está aqui o projeto de lei complementar que 
referenda nossa posição em relação ao FUNPRESP.

Não satisfeito com toda essa amplitude, o Relator, 
em 2007, na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, ainda incluiu ensino e pesquisa, for-
mação profissional e cooperação técnica internacional.

Sr. Presidente, não podemos reformar o Estado 
brasileiro e terceirizar todas as políticas sociais do 
nosso País. Precisamos discutir, pela importância do 
tema, com mais profundidade.

É por isso que, mesmo sendo da base do Gover-
no da Presidenta Dilma, como sempre colocamos, não 
podemos nos abster de discutir esse projeto com maior 
profundidade. É por isso que explicamos a todos os com-
panheiros e companheiras que iremos iniciar uma estra-estra-
tégia de obstrução a partir deste primeiro projeto de lei.

Volto a repetir: somos completamente favoráveis à 
urgência, completamente favoráveis ao mérito, mas, por 
conta da não disposição de dialogar sobre esse projeto 
de lei complementar, infelizmente, teremos que obstruir. 

E, como temos hoje uma sessão do Congresso 
Nacional, talvez não votemos absolutamente nada, o 
que é uma grande perda e o que consideramos re-
almente um desserviço. Mas desserviço maior, sem 
dúvida, é votar de forma açodada o Projeto de Lei 
Complementar nº 92.

Portanto, Sr. Presidente, usamos este tempo da 
Liderança para justificar a nossa postura a partir de 
então. Queremos votar o projeto de lei do Deputado 
Pompeo de Mattos sobre os crimes de trânsito, mas não 
podemos, de forma alguma, fazer com que a votação 
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deste projeto primeiro, que é extremamente importan-
te, possa favorecer uma velocidade sem justificativa 
que nos leve a votar um projeto de lei complementar 
tão importante, porque realmente modifica toda a es-
trutura do Estado brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
para a orientação de bancada.

Naturalmente, o Líder do PDT fez aqui um apelo, 
e eu faço também um apelo não de idêntico teor, mas 
muito próximo, para que se chegue a um entendimento. 

Em função da votação da MP dos Portos, que 
tem um prazo exíguo, não há como negar, nós retar-
damos a Ordem do Dia. Porém, temos mais, no má-
ximo, 1 hora e 37 minutos para votar. Então, teríamos 
de definir as prioridades. Depois, convocamos uma 
sessão extraordinária e outra extraordinária. Mas, ain-
da assim, me parece... 

Não sei se foi suspensa a sessão do Congresso 
Nacional que tinha sido convocada para as 19 horas. 
Então, eu pediria que isso fosse conversado. De qual-
quer forma, já há uma orientação.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vamos seguir a orientação, 
Presidente. Enquanto isso, vamos conversando aqui.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PT?

Trabalhem e conversem, porque é de bom tom que...
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim” nesta ma-
téria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Se pu-
déssemos terminar até as 19 horas, já que há um 
entendimento nesta matéria, seria muito importante.

O SR. SIBÁ MACHADO – O.k.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PT, “sim”.
PMDB?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim” 
também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PSDB? 
(Pausa.)

PSD?
O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
muita alegria, o PR, que trabalhou muito na Comissão 
Geral e que tem trabalhado pela segurança pública, 
pela segurança pública no trânsito, também encami-
nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PSDB?

O SR. IZALCI (PSDB-DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PSB?
O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PDT?
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, faço um apelo. Se formos votar este requeri-
mento de urgência agora, vamos encaminhar “sim”, mas 
vou pedir que a votação seja feita de forma nominal.

Então, antes de colocar o requerimento em vota-
ção, pediria que aguardássemos a realização de um 
acordo. Queremos votar este projeto, mas podemos 
colocar tudo por água abaixo se o colocarmos em vo-
tação, porque vamos pedir votação nominal, uma vez 
que é preciso a unanimidade dos colegas.

Então, o encaminhamento do PDT é “sim”, fazen-
do um apelo para que se chegue antes a um acordo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É o se-
guinte, Deputado André: a votação deste requerimento 
será nominal, porque há a obrigatoriedade.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO – Não. Se houver 
unanimidade, a votação não precisa ser nominal.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sim. Mas 
se qualquer Parlamentar solicitar...

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO – Pois é, mas o 
projeto é meritório. O projeto é meritório.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Veja, deixe-
-me fazer uma sugestão, até para dar sequência depois 
à orientação de bancada. Estou fazendo um apelo à 
Liderança do Governo e também às Lideranças parti-
dárias para que nós votemos apenas esta urgência e o 
mérito, a próxima agora. Do PLP 92, votaríamos apenas 
a urgência, e deixaríamos para o período pós-feriado... 
Todos sabemos que é numa quarta-feira o feriado. Nós 
podemos não ter quórum. Nós teríamos, no passo se-
guinte, a votação do projeto e o tempo necessário para 
o entendimento que V.Exa. pretende.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 
minutinho. Nós não estamos...

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sou contrário.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu estou 
sugerindo que as Lideranças que aqui estão... A sessão 
não vai ficar parada, aguardando o Líder do Governo. 
Então, eu consultaria, porque nós temos Vice-Líderes 
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exatamente para isso. Está chegando o Líder do Go-
verno, o que nos ajuda bastante.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Democratas encaminha 
“sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Demo-
cratas?

O SR. ALEXANDRE LEITE – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu queria 

informar ao Líder do Governo – o Deputado Sibá, que 
é o Vice-Líder, já está sabendo – que nós temos aqui...

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT está 
em obstrução, por causa do projeto.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós te-
mos aqui uma sugestão da Mesa, que pode ser aca-
tada ou não. 

Nós temos pouco tempo para a votação deste 
primeiro item da pauta. Nós temos uma sessão do Con-
gresso logo em seguida, que não foi desconvocada. 
Nós teríamos, no limite, a prerrogativa de estender a 
sessão por 1 hora. Então, 1 hora e 30 minutos. 

A sugestão é que nós votássemos, em seguida, 
a urgência do PLP 92 e, depois, combinássemos uma 
data para o entendimento com o PDT, uma data que 
fosse de bom entendimento com o Deputado André 
Figueiredo, para que pudéssemos avançar.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Agradeço a gen-
tileza de V.Exa. Eu estava acompanhando. Eu soube 
agora pelo Deputado Ronaldo Zulke, um dos Parlamen-
tares que tem discutido o tema e é favorável ao projeto 
de lei. Mas, frente às outras matérias também relevan-
tes, eu posso aqui garantir, então, o seguinte: primeiro, 
nós seríamos favoráveis – agradeço ao Líder do PDT 
–, nós votaríamos a urgência. Da mesma maneira, eu 
me comprometo em colocá-lo com a representação 
competente do Governo para que se discuta o con-
teúdo da matéria. E, a partir daí, nós teremos tempo.

Provavelmente não conseguiremos votar na próxi-
ma semana, ainda que haja sessão na segunda-feira e 
na terça-feira. Mas nós aproveitaríamos a segunda-feira 
e a terça-feira, inclusive, para fazer essa discussão com 
outros Parlamentares que se interessarem pelo tema.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu con-
sultaria inicialmente o PDT se podemos encaminhar 
dessa forma.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos abertos 
ao diálogo, Presidente.

Mas eu queria o compromisso do Líder do Go-
verno, o nosso grande Líder Arlindo Chinaglia, de não 
pautarmos antes da semana do dia 14.

A semana que vem é uma semana curta. Tere-
mos sessão segunda-feira e terça-feira. Há o 1º de 
Maio. Na semana seguinte, temos uma pauta já sig-
nificativa. Então, que pudéssemos pautar não menos 
que na semana do dia 14. Se houver essa garantia, o 
PDT concorda em votar a urgência.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
não há nenhum problema em pautarmos para o dia 
14. Indago, então, ao Líder, ao nosso prezado colega 
André Figueiredo – daqui até lá trabalharemos para 
ajustar da melhor maneira possível, mas fica a dúvi-
da: em não havendo total acordo, se houver um acor-
do parcial, se ele concordaria que o projeto viesse à 
pauta para ser votado com esse esforço coletivo; mas, 
preventivamente, se não houver total acordo, o projeto 
vai a voto da mesma forma.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Acho que 
é o correto, não é?

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO – Sem problema, vai 
vir a voto, sem compromisso de mérito, claro, mas não 
antes da semana do dia 14. Quero apenas deixar claro.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O.k. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL tem a seguinte 
consideração a fazer: em relação ao projeto das fun-
dações, o PSOL também está em obstrução, acompa-
nha o PDT e concorda em mandar para a frente essa 
discussão. Mas, na discussão de hoje, na discussão 
deste projeto de agora, o PSOL vai verificar a urgência 
e quer que a votação seja nominal.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PSOL 
vota “sim” ou vota “não” ao requerimento de urgência 
para o projeto do Deputado Beto Albuquerque?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vota “não” 
ao projeto do Deputado Beto Albuquerque, do PSB.

O SR. IVAN VALENTE – Vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Houve 

acordo, não houve?
PSOL, “não”. Está bom.
PTB?
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim” à urgência, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PDT? 
(Pausa.)

O PDT já foi.
Como vota o PCdoB?
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O PCdoB vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PPS?
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A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim” à urgência, porque entende que é fundamen-
tal que a gente aprove essa matéria, uma vez que, a 
exemplo da Lei Tolerância Zero, a Lei nº 12.760, que 
implementamos no ano passado, já está confirmada a 
redução dos gastos da rede hospitalar em atendimen-
tos de emergência causados por acidentes. É funda-
mental que a gente vote, o mais rápido possível, esta 
matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PV?
O SR. EURICO JÚNIOR (PV-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PV encaminha o voto “sim” 
e pede a todos os seus Deputados que votem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
encaminha o PRB? (Pausa.)

PMN? (Pausa.)
PEN? (Pausa.)
Minoria? 
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. já está preocu-
pado, não é? Eu só vou encaminhar... 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, não 
estou. Estou feliz em vê-lo sempre sorridente. (Riso.)

O SR. WALTER FELDMAN – Só vou encami-
nhar o “sim”. 

A Minoria também encaminha “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Gover-
no? (Pausa.)

Deputado Sibá, pelo Governo.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Permane-

ce, então, a solicitação de votação nominal, Deputado 
Ivan Valente, do PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Permanece, Sr. Presidente: 
votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente...
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A Presi-

dência solicita a todas as Sras. Deputadas e Srs. De-
putados que tomem os seus lugares, a fim de ter início 
a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Garotinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
registrar a presença, entre nós, do Prefeito da cidade 
de São Gonçalo, segunda cidade mais populosa do 
Estado do Rio de Janeiro, Neilton Mulim. Ex-integrante 

da nossa bancada de Deputados Federais do PR, ele 
foi eleito Prefeito daquela cidade numa eleição muito 
importante, que contou com a participação do povo 
de São Gonçalo contra todas as lideranças políticas 
poderosas daquela cidade.

Então, em nome de toda a bancada Federal do 
PR, nós damos as boas-vindas ao nosso ex-Deputado 
e agora Prefeito de São Gonçalo, Sr. Neilton Mulim.

 O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PRB 
encaminha “sim”.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas solicita 
que os Deputados venham a plenário registrar o voto 
“sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PRB, “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, eu preciso fa-
zer um registro. 

Hoje, o Município de Tarauacá, no Estado do Acre, 
completa o seu centenário. São 100 anos de muita 
história. Foi Capital de uma parte do nosso Estado, 
ajudou muito no momento em que o Acre se tornou 
Brasil. Houve duas guerras para o Acre se tornar um 
Estado brasileiro. 

Quero aqui cumprimentar o jovem Prefeito Rodri-
go Damasceno, que governa tão bem aquela cidade, e 
toda sua equipe e mandar um abraço principalmente 
aos munícipes, aos tarauacaenses. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria registrar que hoje, em uma conversa com o 
Presidente do PRB, Marcos Pereira, nosso líder maior, 
o Presidente reiterou a intenção do partido de lançar 
ao Governo de Roraima a candidatura do Deputado 
Estadual Mecias de Jesus. 

Mecias de Jesus foi candidato a Prefeito, Depu-
tado Estadual, Presidente da Câmara. Hoje, o PRB o 
oficializa como pré-candidato ao Governo de Roraima 
em 2014. 

Nós vemos a campanha do Mecias com uma 
possibilidade muito grande de crescimento. Vamos fa-
zer de tudo para que tenhamos o apoio da base e da 
oposição e que seja o Mecias pré-candidato e, poste-
riormente, confirmado como candidato. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Ronaldo Zulke.

O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
registrar a presença entre nós, no plenário, do Prefei-
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to Vilmar Ballin, do Município de Sapucaia do Sul, no 
Rio Grande do Sul, que veio acompanhar a discussão 
sobre o tema das fundações, especialmente na área 
da saúde. 

Ao mesmo tempo, eu queria agradecer ao Líder 
do PDT, Deputado André Figueiredo, a sensibilidade 
no acordo aqui estabelecido para que possamos votar 
a urgência ainda na sessão de hoje e garantir que, no 
dia 14 ou 15, votemos o mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Marcelo. (Pausa.) 

Tem a palavra o Líder da Minoria, Deputado Wal-
ter Feldman. 

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas informar que recebi uma ligação agora do 
Deputado Alfredo Sirkis, que, V.Exa. sabe, esteve co-
nosco nesta trincheira em defesa da democracia e da 
liberdade de organização partidária. 

Ele foi acometido de um problema complexo, do 
ponto de vista das coronárias, sofreu um pré-infarto e 
teve que fazer um exame de urgência, dada a tensão 
que viveu neste período aqui no Congresso Nacional. 
Ele realizou os exames, está passando muito bem. Es-
tará conosco, em plena forma, na semana que vem, 
em defesa da Rede e da democracia em nosso País. 

E quero alertar que o Senado, seguindo os pas-
sos, a velocidade, o cheiro de gasolina aqui da Câmara 
Federal, também está tratando, neste momento, do re-
querimento de urgência que cuida do projeto de lei do 
Deputado Edinho Araújo que limita a livre organização 
partidária. O Senado está tentando, neste momento, 
votar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Dr. Rosinha; depois, o Deputado 
Lincoln Portela.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei que o regis-
tro já foi feito hoje, mas é importante que se repita: o 
Presidente Lula entrou para a história do Brasil como 
um dos maiores e melhores Presidentes deste País. 
Foi aquele que fez a maior distribuição de renda; foi 
aquele que mais trabalhou pela integração regional da 
América do Sul e nas relações internacionais Sul-Sul. 

Esse reconhecimento é feito mundialmente. E 
agora Lula declara que está disposto a escrever no 
jornal The New York Times, atendendo a um convite 
feito há 4 ou 5 meses. Isso demonstra que a liderança 
do Presidente Lula não é só no Brasil, é mundial. É re-
conhecido agora nos Estados Unidos, escrevendo seu 
artigo. Inclusive, já está com seu contrato assinado e 
provavelmente vai escrever em muitos outros órgãos 
de imprensa do mundo. 

(O microfone é desligado.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, permite...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Lincoln Portela.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Posso ser o 

próximo, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Depois, 

o Deputado Stédile e o Deputado Arnaldo. 
Lamento, Deputado Rosinha, que, apesar da von-

tade desta Presidência de permitir que concluísse seu 
raciocínio, o sistema não tenha aprovado.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Lincoln Portela. 

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Eu quero falar nesta tarde o que já falei aqui, 
as coisas absurdas que estão acontecendo com a 
Igreja Cristã Maranata, especialmente no ministério 
espírito-santense. 

A Igreja Cristã Maranata é uma igreja seriíssi-
ma, de homens responsáveis. Existem ali juízes, de-
sembargadores, promotores, procuradores, coronéis, 
tenentes-coronéis, advogados, médicos. E ela está 
sendo injustiçada, abrindo, assim, um precedente de 
interferência do Estado dentro de uma igreja que tem 
mais de 1 milhão de membros. 

Se esse precedente for aberto, se concretizado 
dessa maneira, nós teremos um sério problema no 
Brasil, um Estado laico, que deixará marcas profun-
das de perseguição, principalmente nessas questões 
evangélicas no País.

Igreja Cristã Maranata, 45 anos de integridade 
e seriedade! Essa história, ninguém pode macular.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado José Stédile.
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero registrar a presença, nesta Casa, dos Pre-

feitos de Vila Flores, Esperança do Sul, Bom Progresso 
e Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

Registro também que acompanhamos, no final de 
semana, as eleições no Paraguai, as lições das elei-
ções do Paraguai. Ficou demonstrado, mais uma vez, 
que o voto em lista e o voto distrital não dão certo lá, 
e não darão certo aqui também. Ficou demonstrado 
também que um dos grandes ganhadores da eleição 
no Paraguai, além do Partido Colorado, que foi o ven-
cedor e ganhou a maior parte dos governos, foi o ex-
-Presidente Lugo. Todos diziam que ele não se reele-
geria a mais nada. Além de se eleger Senador, levou 
junto com ele outros 4 Senadores da Frente Guasu.
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Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
comunicar que, nessa segunda-feira, nós inauguramos 
a agência da Previdência Social de Caieiras. 

Agradeço ao Ministro interino Carlos Eduardo 
Gabas a presença, prestigiando aquela inauguração, 
como já houvera feito na inauguração da agência de 
Piedade. 

Sem dúvida nenhuma, vamos lutar para que 
possamos ter, o mais rápido possível, as agências de 
Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar, região 
que também tem uma grande população e precisa des-
se atendimento da Previdência Social.

Também quero cobrar, certamente, que possa-
mos votar a alteração do fator previdenciário, bem 
como votar a recuperação das perdas de aposenta-
dos e pensionistas. Há uma grande expectativa, mas 
esta Casa, infelizmente, não tem dado a sua parcela 
de colaboração ao que é extremamente importante: a 
defesa de aposentados e pensionistas. 

Esta Casa tem que acordar para a realidade! Ou 
aqui só tem filho de chocadeira?

O SR. LEONARDO GADELHA (PSC-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero consignar a orientação do Partido Social 
Cristão, que é favorável à matéria.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Oliveira Filho.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PRB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Eu gostaria de fazer o registro da visita que fará 
o Ministro Marcelo Crivella ao nosso interior do Pa-
raná. S.Exa. vai correr algumas cidades, como a sua 
Londrina, Cornélio Procópio e Ribeirão Claro. Também 
estará em Pinhalão e em outras cidades mais, como 
Santo Antônio da Platina, promovendo aquilo que 
S.Exa. chama de reforma aquária. 

O Ministro Crivella tem realizado um trabalho 
muito bom no Ministério da Pesca. Por isso, eu gosta-
ria de deixar o registro da visita do Senador e Ministro 
Marcelo Crivella até o interior do Estado do Paraná.

O Paraná é um dos Estados com maior volume 
de água continental do nosso País. Nós precisamos 
explorar melhor a produção de peixe. Piscicultores, 
aquicultores e pescadores, precisamo-nos sincronizar 
melhor, para que nós venhamos a ter uma produção 
aceitável e uma produção que possa atender à deman-
da nacional na questão do pescado. 

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu saúdo 
o Ministro Crivella pela visita que fará ao nosso Estado. 
Lamentavelmente, não poderei estar presente, apesar 
do apreço que tenho por S.Exa. Certamente, o Depu-
tado Oliveira Filho e o Deputado Abelardo Lupion irão 
representar-me lá.

 O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, quero 
apresentar uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, lamenta-
velmente, esta questão de ordem tem quatro páginas. 
Vou ter que lê-las, porque é regimental. Tenha V.Exa. 
paciência, por favor.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Se puder 
ler como lemos as atas aqui, quando é exigida a leitura...

O SR. SILVIO COSTA – Não, Sr. Presidente, terei 
que ler, a não ser que V.Exa. atropele o Regimento e 
acate ou não a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Jamais 
vou atropelar o Regimento, Deputado Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA – Nos termos dos arts. 142 
e 143 do Regimento Interno, formulo a presente questão 
de ordem, com base na orientação da Secretaria-Geral 
da Mesa quanto ao trâmite de proposições conjuntas.

Manifestamos, de pronto, a nossa estranheza em 
relação às decisões da Secretaria-Geral da Mesa em 
torno dos despachos que tem proferido a requerimen-
tos de tramitação conjunta de proposições.

Apresentei, nesta Casa, o Requerimento nº 6.875, 
de 2013, que teve por objetivo requerer a tramitação 
conjunta de duas proposições que tratam de regula-
mentar a contrato de trabalho terceirizado. O Projeto de 
Lei nº 3.257, de 2012, dispõe sobre os direitos dos tra-
balhadores nas contratações de serviços terceirizados. 
O projeto estabelece, em seu art. 2º, que a contratação 
de serviços terceirizados implica a responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços quanto aos direitos 
trabalhistas e previdenciários.

O Projeto de Lei nº 1.621, de 2007, dispõe sobre 
as relações de trabalho em atos de terceirização e na 
prestação de serviços a terceiros no setor privado e 
nas sociedades de economia mista. Em seu art. 9º, 
estipula, nos mesmos contratos de terceirização, que 
a empresa tomadora é solidariamente responsável, 
independente de culpa, pelas obrigações trabalhistas 
e previdenciárias e quaisquer outras decorrentes do 
contrato de prestação de serviço. A correlação entre 
as proposições é inequívoca.

No entanto, para nossa surpresa, a Secretaria-
-Geral da Mesa indeferiu o pedido, por entender que 
não há correlação apta a justificar a tramitação conjunta.
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Ora, essa tese beira o absurdo! Dizer que duas 
proposições que regulamentam o trabalho terceiri-
zado no País não têm correlação é uma novidade 
nesta Casa.

Chamo a atenção do Dr. Mozart, para que meu 
ministro acompanhe de perto as decisões que são 
recomendadas por sua Assessoria Jurídica. Algumas, 
lamentavelmente – sem nenhuma agressão à Asses-
soria Jurídica –, estão beirando o absurdo.

Entendeu a Consultoria Jurídica, ao indeferir o 
requerimento, que um projeto trata de terceirização no 
âmbito da administração pública, e o outro, no setor 
privado e nas sociedades de economia mista.

Ora, Sr. Presidente, se a Consultoria Jurídica da 
Secretaria-Geral da Mesa tivesse se dado ao trabalho... 

(O microfone é desligado.)
O SR. SILVIO COSTA – Estou terminando.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A conclu-

são, Deputado.
O SR. SILVIO COSTA – Eu disse a V.Exa. que 

era uma questão de ordem longa. Lamento estar in-
comodando, mas tenho que fazê-la. É o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Quando 
concluirmos a votação, nós vamos encerrar a sessão.

O SR. SILVIO COSTA – Presidente, tenho que 
ler, porque, se eu não ler, vão indeferir.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agilize, 
Deputado Silvio Costa, por favor.

O SR. SILVIO COSTA – Pois não, Sr. Presidente.

“Esta lei dispõe sobre os direitos dos 
trabalhadores nas contratações de serviços 
terceirizados por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado.”

O Projeto de Lei nº 1.621, de 2007, por sua vez, 
estipula, em seu art. 1º:

“Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre 
as relações de trabalho em atos de tercei-
rização e na prestação de serviços a ter-
ceiros no setor privado e nas sociedades 
de economia mista”.

Dr. Mozart, onde está a incompatibilidade?
Diante disso, formulo a presente questão de or-

dem, para que V.Exa. reexamine imediatamente o des-
pacho proferido ao Requerimento nº 6.875, de 2013, 
de minha autoria, e que isso não venha a se repetir 
no futuro.

É a questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A Mesa 

recolhe para examinar e dará a resposta a posteriori.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está en-

cerrada a votação.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, vamos es-
perar mais 5 minutos!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não. Não. 
Cinco minutos a Mesa não vai esperar. Por 1 minuto 
V.Exa. vai falar. Após isso, nós vamos concluir.

O SR. HUGO LEAL – Um minuto, então.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 

encerrar a votação. Há 303 votantes e uma pauta 
para cumprir.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu sei, Presidente, mas esta ma-
téria é importante e precisamos ter os 257.

Eu venho falar a favor desta matéria, do reque-
rimento de urgência ao Projeto de Lei nº 2.592, de 
2011, do Deputado Beto Albuquerque. Esta matéria é 
relevante – nós a estamos discutindo há muitos anos 
aqui – e estão a ela apensados projetos dos Deputa-
dos Keiko Ota, Carlos Brandão, Major Fábio e Onyx 
Lorenzoni. Este projeto de lei é dos Deputados Fede-
rais. É importante registrarmos que abrange um de-
sejo desta Casa, um desejo de colocar um basta na 
violência no trânsito.

Portanto, é necessária a presença de 257 Parla-
mentares dizendo “sim” à urgência, para que nós pos-
samos entrar na matéria efetivamente, Sr. Presidente.

Essa era a minha manifestação.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vou en-

cerrar a votação.
Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da Votação:

SIM:     306
NÃO:     3
ABSTENÇÃO:    1 
TOTAL:    310

APROVADO O REQUERIMENTO DE 
URGÊNCIA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: REQ Nº 7253/2013 – REQUERIMENTO 
DE URGÊNCIA PARA O PL nº 2592/2007 – Nominal 
Eletrônica 

Início da votação: 24-4-13 18:33

Encerramento da votação: 24-4-13 18:51

Presidiram a Votação:
Simão Sessim 
Andre Vargas 
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Passa-
-se ao mérito.

PROJETO DE LEI Nº 308-A, DE 2007 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 308-A, de 2007, que modifica o ar-
tigo 291, em seu parágrafo único, 306 e 308 
e revoga o artigo 292 do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei n º 9.503 de 23 de setembro 
de 1997); tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação, com 
substitutivo (Relator: Dep. Hugo Leal); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa, e, no mérito, 
pela aprovação, com emenda, de acordo 
com o Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes (Relator: Dep. Antonio Car-
los Magalhães Neto). Tendo apensados (7) 
os PLS nº nºs 2.592/07, 2.595/07, 5.006/13, 
5.075/13, 5.119/13, 5.348/13 e 5.395/13.

 O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Ronal-
do Benedet, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sem dú-
vida.



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12431 

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há ora-
dores inscritos para falar sobre a matéria.

A favor...
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sim, De-

putado Almeida.
O SR. ALMEIDA LIMA (PPS-SE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Pela ordem, eu pediria a palavra 
a V.Exa. apenas para uma solicitação que considero 
de caráter emergencial.

Consultei a Secretaria há poucos instantes, e há 
número regimental para a instalação da CPI das Tele-
comunicações. Um absurdo, Sr. Presidente! Essa CPI 
precisa ser instalada o mais urgente possível!

Acho que aquilo que tentamos todos os dias aqui 
no plenário, que é fazer uma ligação, é a motivação 
maior, além daquele sofrimento do povo brasileiro. Ou 
seja, a telefonia, hoje, está bem pior do que antes da 
privatização, porque, pelo menos, lá atrás, embora o 
número fosse menor de aparelhos, se conseguia fazer 
uma ligação. Hoje, não se consegue mais.

É um apelo que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 

levar ao Presidente.
 O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Votei de acordo com a orienta-
ção do PT.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Orador 
inscrito: Duarte Nogueira, do PSDB. (Pausa.)

O SR. RENATO ANDRADE (PP-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Renato An-
drade votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Amauri 
Teixeira. (Pausa.)

O SR. ALEXANDRE ROSO (PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Alexandre 
Roso, do PSB, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Fabio 
Trad. (Pausa.)

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Osmar Terra votou com o 
partido.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado André Moura 
votou com o PSC.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ângelo Agnolin votou com o partido, o PDT.

O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado João Dado votou 
com o PDT.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Jefferson Campos 
votou com o seu partido, Sr. Presidente.

O SR. LUIS TIBÉ (Bloco/PTdoB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Luis Tibé votou 
com o partido, Presidente.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Valdir Colatto 
votou com o partido, Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Arnaldo Jordy 
votou com a bancada do PPS, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ ARGÔLO (PP-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Luiz Argôlo votou com a bancada 
do PP, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Argôlo, seja bem-vindo sempre aqui. Faltou nesta, mas 
na próxima vota novamente.

Vamos lá, Deputado Fabio Trad.
O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Deputado José Mentor votou 
com o PT.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sem dú-
vida.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Apenas para 
fazer um registro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Deputa-
do Fabio Trad está na tribuna. Nós vamos agora abrir a 
fala para o Fabio Trad. Se puder aguardar, por favor…

 O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o projeto, numa perspectiva jurídico-penal, é altamen-
te meritório.

Eu sempre desconfiei de que a estratégia de au-
mentar penas no Código Penal fosse suficiente para 
reprimir condutas na realidade. Quando se aprovou, 
nesta Casa, a Lei dos Crimes Hediondos, na esperança 
de que, com o agravamento das penas, as estatísticas 
criminais apontassem uma redução da criminalidade, o 
que se verificou foi justamente o contrário, o aumento, 
eu diria até epidêmico, da incidência dos registros cri-
minais, porque aumentar penas no papel não significa, 
por si só, diminuir crimes nas ruas.

Entretanto, no diz respeito à criminalidade no 
trânsito, o que se observa é que o aumento da carga 
punitiva, desde que acompanhado por uma massificada 
campanha pedagógica de esclarecimento e informação 
à opinião pública, é eficiente e eficaz.

No caso específico do projeto que estamos deba-
tendo, do racha, ou seja, a disputa de velocidade sem 
a autorização do poder que regulamenta as competi-
ções é causa de inúmeros acidentes com vítimas fatais.
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Portanto, o projeto vem ao encontro da sociedade 
brasileira quando, postulando maior repressão a essas 
condutas, procura, no Legislativo, o anteparo para a 
concretização dos seus anseios.

Aqui, é preciso observar que, pela redação, está 
prevista a pena de 3 a 8 anos de reclusão quando do 
racha resultar lesão corporal de natureza grave; e de 5 
a 15 anos quando do racha resultar morte. É evidente 
que, nesses casos, estamos falando da culpa em sen-
tido estrito, não do dolo. Se for dolo, vai-se ao art. 121 
do Código Penal e, portanto, ele vai a júri.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, é preciso 
dizer que o projeto, traduzindo em uma linguagem do 
Direito Penal, aumenta as penas para aqueles que, 
praticando o racha, ocasionam danos de natureza cul-
posa, ou seja, sem a intenção direta de praticar dano.

Mas, em virtude do fato de terem sido irrespon-
sáveis, imperitos, negligentes e imprudentes, ocasio-
nam danos ou por meio de lesão grave ou com morte. 
Portanto, altamente meritório.

Parabenizo o autor do projeto e o seu Relator, 
recomendando a sua aprovação.

 O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Damião Feliciano vo-
tou com o partido.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, uma 
indagação.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votou “sim” 
na última votação.

O SR. ROMÁRIO (PSB-RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Romário 
votou com o partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não há 
inscrições contrárias.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado José 
Augusto votou pelo partido na última votação.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, uma 
indagação de esclarecimento ao Relator.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Alfredo 
Kaefer votou com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vai haver 
espaço para isso. Estamos agora com os inscritos. Só 
1 minutinho.

Deputado Walter Feldman, para falar a favor.
O SR. CHICO ALENCAR – Deputado Fabio Trad...
A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – A Deputada Bruna Furlan 
votou com o partido.

O SR. CHICO ALENCAR – Eu tenho uma dúvi-
da, meu Deus do céu, não posso tirar com o Relator?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vai tirar. 
É porque as falas... Como temos inscritos... Só 1 mi-
nutinho, Deputado.

O SR. CHICO ALENCAR – Pois não, é que a 
urgência gera isso.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Veja bem, 
o Relator oferecerá parecer à emenda de Plenário. 
Portanto, ocupará a tribuna. Vamos passar a palavra 
para quem está inscrito. Talvez, nas inscrições, haja al-
guns esclarecimentos em curso. Então, vamos chamar 
o Relator para, logo em seguida, oferecer o parecer e 
dar esclarecimentos.

 O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Roberto de 
Lucena votou com o Partido Verde na última votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-
tado João Magalhães, pelo jeito, também.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – João Magalhães 
também.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Raimundo 
Gomes de Matos votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está bem. 
Esta Presidência decide...

O SR. ANTONIO BALHMANN (PSB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Antonio Balhmann votou com o partido na 
votação anterior.

O SR. ARACELY DE PAULA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Aracely de Paula votou com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Esta Pre-
sidência prorroga a sessão por mais 1 hora.

 O SR. LUIZ CARLOS (PSDB-AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Luiz Carlos votou com seu partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do Walter Feldman.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, em primeiro lugar quero cumprimentar o Deputado 
Pompeo de Mattos – eu o vi circulando pelo plenário 
– pela iniciativa, pela correção e pela preocupação em 
relação a este projeto que incrementa penas e quali-
fica ainda mais aquilo que pode ser feito do ponto de 
vista de prevenção ou de atemorização daqueles que 
porventura não se preocupem, sob o comando de uma 
direção automobilística, com o próximo.

Cumprimento o Deputado Fabio Trad pela con-
tundência e pela correção da sua análise do ponto de 
vista jurídico. Quero falar como médico, Deputado Fabio 
Trad, porque esta é uma questão de saúde pública. Sou 
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da cidade de São Paulo e pude, com muita atenção, 
acompanhar o incremento, a elevação do número de 
acidentes de trânsito, notadamente por motocicletas.

Há poucos anos, havia 300 mil motocicletas, par-
ticularmente dirigidas por motoboys; hoje, praticamente 
1 milhão de motocicletas circulam pela cidade em ati-
vidades de trabalho e não a passeio, lazer, turismo ou 
desporto. A trabalho! Sabemos que esses motoboys 
ganham por produtividade. Portanto, têm necessidade 
de “rapidez” – entre aspas – para alcançar o mínimo 
necessário no decorrer do dia de viagens e receber o 
equivalente ao que seria um salário minimamente justo.

Temos, hoje, em torno de 2,7 mortes por dia de 
motoboys. Eles tentam sobreviver numa cidade cada 
vez mais complexa, o que, na verdade, é apenas re-
flexo de uma situação mais generalizada no concerto 
nacional.

Não há, hoje, um compartilhamento adequado 
entre o transporte coletivo, o transporte individual por 
automóveis e o transporte por motocicleta, muito menos 
aquilo que deveria ser a nossa maior preocupação, os 
pedestres e os ciclistas, que vêm aumentando particu-
larmente em cidades médias e grandes, levando uma 
preocupação ainda maior.

A Lei Seca, recentemente instalada, e que tem 
dado uma enorme contribuição à redução dos aciden-
tes por temor a ela, na verdade, tem características 
semelhantes ao projeto de lei do Deputado Pompeu 
de Mattos, aperfeiçoado pelos debates nas Comissões 
e pelo Sr. Relator. Sabemos exatamente que é esse 
endurecimento da pena pela Lei Seca que tem produ-
zido uma redução dos acidentes, particularmente dos 
acidentes fatais.

Eu também, há um tempo, não acreditava que a 
ampliação, ou a duplicação das penas, inclusive com 
a reclusão, pudesse ajudar na redução dos aciden-
tes. Mas os resultados têm sido muito positivos, muito 
favoráveis.

É por conta disso que nós do PSDB recomenda-
mos a posição favorável, a votação “sim” a esta matéria.

 O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Vander Loubet 
votou com o partido, Sr. Presidente.

O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Glauber Braga, na votação anterior, votou com o PSB.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Daniel Almeida votou com o partido na vota-
ção anterior.

O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-

putado Jerônimo Goergen votou conforme orientação 
do Partido Progressista.

A SRA. ROSANE FERREIRA (PV-PR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a De-
putada Rosane Ferreira votou com o partido.

O SR. OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Osmar Júnior votou com o partido.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Evandro Milhomen votou com o PCdoB. 

O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Carlos Magno votou com o partido na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aqueles que acompanham esta sessão, no Brasil, o 
trânsito acabou se transformando em uma verdadeira 
carnificina. São milhares e milhares de pessoas que 
perdem a vida; famílias destruídas literalmente pela dor 
da perda de filhos, pais, esposos, esposas.

O Brasil precisa das ações deste Parlamento para 
melhorar aquilo que está contido nos três “e” citados 
sempre pelos americanos. Eles falam da importância 
disso, de países que conseguiram reduzir dramati-
camente os acidentes de trânsito e a acidentalidade.

O primeiro “e” é a educação. O segundo “e” é a 
engenharia de trânsito, ou seja, a melhoria das estra-
das. Aí, o Brasil ainda está muito longe de ter estradas 
confiáveis por onde circular. Na verdade, elas são, via 
de regra, grandes armadilhas, onde preciosas vidas 
vêm sendo perdidas. Depois, o terceiro “e”, o enforce-
ment, o conjunto de leis que precisamos cotidianamente 
aperfeiçoar para permitir que se possa balizar o con-
dutor brasileiro, para que se possa reduzir os riscos a 
que as pessoas estão submetidas.

Um aspecto que queremos discutir neste projeto 
é o fato de que, com o aumento do controle da alcoole-
mia, surgiu um fato novo, principalmente nos grandes 
centros: as pessoas não consomem álcool, mas usam 
drogas, drogas ilícitas. Então, não tomou álcool, mas 
fumou crack; não tomou álcool, mas consumiu maco-
nha; não tomou álcool, mas foi na cocaína ou então 
nas drogas sintéticas. Com isso, não há identificação 
desse tipo previsto na legislação atual.

É por isso que vamos apresentar uma emenda 
a este projeto, uma adição ao esforço que está sendo 
feito, no sentido de obrigar o controle para o consumo 
dessas substâncias. Todas impactam diretamente na 
habilidade motora. Elas retiram a habilidade motora, 
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algumas até com ação alucinógena que acabam fa-
vorecendo e permitindo que ocorram os acidentes.

Por isso, Sr. Presidente, irei voltar a esta tribuna 
para defender a emenda à matéria que trata do com-
bate às drogas.

 O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Alceu Mo-
reira. Na votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não há 
mais oradores inscritos.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Bonifácio de 
Andrada, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado 
Sabino Castelo Branco, na votação anterior, votou 
com o partido.

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

A SRA. NILMAR RUIZ (PEN-TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – A Deputada Nilmar Ruiz, 
se aqui estivesse, votaria “sim”.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Duarte Nogueira votou com o partido na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Inclusive, 
vai se pronunciar agora sobre a matéria.

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para justi-
ficar o meu voto: se estivesse no plenário, teria seguido 
a orientação do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O.k.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Deputado Onyx Lorenzoni 
votou com o Democratas, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O projeto 
foi emendado.

HÁ SOBRE A MESA AS SEGUINTES 
EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO Nº 1

Altera os arts. 170, 291, 292, 296, 301, 
302, 303, 306 e 308 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, e acresce dispositivo ao 
mesmo diploma legal.

Dê-se ao Projeto de Lei nº 2.592, de 2007, que 
“Altera os arts. 170, 291, 292, 296, 301, 302, 303, 306 
e 308 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, e acresce dis-
positivo ao mesmo diploma legal”, a seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para diri-
gir veículo automotor pode ser imposta isolada 
ou cumulativamente com outras penalidades.”

 .....................................................  (NR)
“Art. 302 ..................................................
§ 1° No homicídio culposo cometido na 

direção de veículo automotor, a pena é au-
mentada de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou 
na calçada;

III – deixar de prestar socorro, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente ;

IV – no exercício de sua profissão ou ativi-
dade, estiver conduzindo veículo de transporte 
de passageiros.” (NR)

§ 2º Se o agente conduz veículo auto-
motor com capacidade psicomotora alterada 
em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine depen-
dência ou participa, em via, de corrida, dis-
puta ou competição automobilística ou ainda 
de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão, de dois a quatro anos, 
e suspensão ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

“Art. 303 ....................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 

um terço à metade, se ocorrer qualquer das 
hipóteses do § 1° do art. 302.” (NR)

“Art. 308. Participar, na direção de ve-
ículo automotor, em via, de corrida, disputa 
ou competição automobilística, exibição ou 
demonstração de perícia em manobra de veí-
culo automotor não autorizada pela autoridade 
competente, desde que resulte dano potencial 
à incolumidade pública ou privada.

Penas – detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3° Fica revogado o parágrafo único do art. 
302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2013. – Beto 
Albuquerque, Líder do PSB; Márcio Macêdo, Vice-
-Líder do PT; Manuela D’ávila, Líder do PCdoB; Mar-
celo Castro, 1º Vice-Líder do PMDB;

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2

“Art. 1º – Os artigos 165, 276, 277, e 306 
da Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997 
passam a vigorar, respectivamente, com as 
seguintes redações:

(...)
“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 

ou de substância que altere a capacidade cog-
nitiva, motora e sensitiva do condutor e cuja 
produção, comercialização e consumo sejam 
vedados por lei:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (dez vezes) e suspen-

são do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
Medida administrativa – recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veí-
culo, observado o disposto no § 4°do art. 270 
da Lei n” 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 
multa prevista no caput, em caso de reincidên-
cia no período de até 12 (doze) meses, e em 
quádruplo se constatado o uso concomitante 
de álcool e das substâncias previstas no caput 
do presente artigo”.

(...)
“Art. 276. Qualquer concentração de ál-

cool por litro de sangue ou por litro de ar al-
veolar, ou detecção de substância que altere 
a capacidade cognitiva, motora e sensitiva do 
condutor e cuja produção, comercialização e 
consumo seja vedada por lei, sujeita-o condutor 
às penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran disciplinará 
as margens de tolerância quando a infração 
for apurada por meio de aparelho de medição, 
observada a legislação metrológica” .

(...)
“Art. 277. O condutor de veículo automo-

tor envolvido em acidente de trânsito ou que 
for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser 
submetido a teste, exame clínico, perícia ou 
outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 

permita certificar influência de álcool ou subs-
tância que altere a capacidade cognitiva, mo-
tora e sensitiva do condutor e cuja produção, 
comercialização e consumo seja vedada por lei:

§ 1° (Revogado).
§ 2° A infração prevista no art. 165 tam-

bém poderá ser caracterizada mediante ima-
gem, vídeo, constatação de sinais que indi-
quem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade cognitiva, motora e 
sensitiva do condutor ou produção de quais-
quer outras provas em direito admitidas.

§ 3° Serão aplicadas as penalidades e 
medidas administrativas estabelecidas no art. 
165 deste Código ao condutor que se recusar 
a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput deste artigo”.

(...)
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão 
da influência de álcool ou de outra substân-
cia que altere a capacidade cognitiva, motora 
e sensitiva do condutor e cuja produção, co-
mercialização e consumo seja vedada por lei:

Penas- detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.

§ 1° As condutas previstas no caput se-
rão constatadas por:

I – concentração igualou superior a 6 de-
cigramas de álcool por litro de sangue

ou igualou superior a 0,3-miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar; ou

II – sinais que indiquem, na forma disci-
plinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora em razão do consumo de álcool 
ou substância que altere a capacidade cog-
nitiva, motora e sensitiva do condutor e cuja 
produção, comercialização e consumo seja 
vedada por lei.

§ 2° A verificação do disposto neste arti-
go poderá ser obtida mediante teste de alco-
olemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, 
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 
prova em direito admitidos, observado o direito 
à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equiva-
lência entre os distintos testes de alcoolemia 
ou toxicológicos para efeito de caracterização 
do crime tipificado neste artigo.

§ 4° A pena é aumentada da metade 
se constatado o uso concomitante de álcool 
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e outras substâncias, na forma prevista pelo 
caput do presente artigo”.

Justificação

O ato de dirigir constitui-se em uma tarefa comple-
xa, para o qual se exige a capacidade plena de receber 
e processar informações e reagir automaticamente a 
estas, o que somente é permitido com a preservação 
da capacidade cognitiva, motora e sensitiva do con-
dutor veicular. 

A recente entrada em vigor da Lei nº 12.760/2012, 
que instituiu tolerância zero de álcool para os motoris-
tas, tem diminuído de forma promissora o número de 
acidentes de trânsito, o que demonstra o acerto no es-
tabelecimento de regras mais rigorosas visando coibir 
a prática da direção sob o efeito de bebidas alcoólicas.

No entanto, o dispositivo legal não estabelece o 
mesmo rigor para aqueles condutores que se utilizem 
de outras substâncias, como maconha, cocaína, LSD, 
crack e outras drogas igualmente capazes de provocar 
tragédias quando utilizadas por condutores de veículos, 
sendo ainda inespecífica com relação a estas.

O artigo 165 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, conforme a redação dada pela Lei n° 11.705 
de 2008 fala expressamente em “substância psicoativa 
que determine dependência”, não considerando que 
as drogas são divididas em três classes: depressoras, 
estimulantes e perturbadoras da atividade cerebral. 
Cientificamente, as chamadas substâncias psicoati-
vas seriam somente as estimulantes. Comisso, drogas 
como cocaína, crack , maconha ecstasy e LSD, entre 
outras, estariam excluídas da classificação de “subs-
tâncias psicoativas”.

Por outro lado, a seguir a literalidade do referido 
dispositivo, o cigarro, que é uma substância psicoati-
va causadora de dependência poderia estar dentro da 
vedação da lei.

A questão do consumo de drogas por condutores 
de veículos, no entanto , é tão grave como o consumo 
de álcool , principalmente levando-se em conta o ele-
vado índice de consumo destas no Brasil.

A cannabis, conhecida por maconha, é a droga 
ilícita mais comumente utilizada por motoristas em 
todo o mundo. Essa droga influencia percepções, a 
psicomotricidade, a cognição e as funções afetivas, 
com prejuízos à coordenação, a vigilância, estado de 
alerta e, por consequência, a capacidade de dirigir. 
Os efeitos debilitantes se concentram nas primeiras 
duas horas, mas podem durar por mais de cinco horas.

Testes experimentais feitos com concentrações 
de até 300 mcg do componente tetra-hidrocanabinol/
kg, presente na cannabis, promovem efeitos semelhan-
tes à dose de mais de 0,5 g/L de etanol. A cannabis, 

quando utilizada em combinação com o álcool, mesmo 
em níveis relativamente baixos, resulta em um risco de 
colisão maior do que para cada uma das substâncias 
separadamente.

Estudos igualmente demonstram que a utiliza-
ção de um cigarro de maconha por um condutor pode 
levar este a um erro de cálculo de distância para rea-
ção frente a um obstáculo de trinta a quarenta metros.

Da mesma forma a cocaína, que pode ocasionar 
uma aparente melhora no desempenho do condutor na 
direção de veículo, durante a fase de euforia, expõe este 
a assumir comportamentos de risco e, consequente-
mente, a possibilidades maiores de envolvimento maior 
em acidentes de trânsito, uma vez que causa perda de 
concentração e hipersensibilidade à luz, em razão da 
dilatação das pupilas, além de sintomas psicológicos, 
como paranoia e alucinações.

Já os opiáceos, como a heroína, induzem a se-
dação, indiferença a estímulos externos e aumento do 
tempo de reação. A constrição das pupilas, observada 
nos usuários, tem um efeito negativo na acomodação a 
estímulos luminosos, especialmente à noite. Diminuição 
no desempenho na direção veicular é notada, mesmo 
durante a síndrome de abstinência, que é associada 
com perda de concentração.

Da mesma forma os alucinógenos, como o LSD, 
debilitam o sistema psicomotor, por produzirem aluci-
nações, sonolências e reações psicóticas, incompatí-
veis com a direção segura. Ainda os- derivados anfe-
tamínicos, como o ecstasy, podem aumentar perigo-
samente a autoconfiança do condutor, com aumento 
no envolvimento em situações de risco. O usuário se 
torna agressivo no início e apático quando os efeitos 
agudos passam.

Vários países têm se preocupado com esse as-
sunto e possuem leis severas para punir motoristas que 
dirigem sob o efeito de drogas. Os efeitos das drogas 
no desempenho de condutores de veículos Já são bem 
conhecidos e vários são os estudos que demonstram 
a prevalência do uso de drogas por motoristas que 
foram mortos ou feridos em ocorrências de trânsito.

Especialistas tem apontado o aumento da inci-
dência, em todo o país, de casos de motoristas que 
antes bebiam e passaram a utilizar maconha, pelo 
fato da droga não ser detectada pelo etilômetro, sendo 
esta uma prática ainda mais comum entre os jovens, 
mais suscetíveis, inclusive à ingestão concomitante de 
drogas e álcool, com efeitos ainda mais devastadores.

Todas as drogas, sejam lícitas, como o álcool, ou 
ilícitas, como as já elencadas, alteram a capacidade 
cognitiva, motora e sensitiva, impossibilitando a condu-
ção de veículos por seus usuários, pelo que o consu-
mo de ambas deve ser combatido com o mesmo rigor 
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destinado às bebidas alcoólicas, não se permitindo 
que lacunas legais possibilitem a migração de uso de 
uma para outra categoria, como forma de burlar a lei.

Assim, ante o exposto, sendo relevante, meritó-
ria e fundamentada a presente emenda à Subemenda 
Substitutiva Global ao PL nº 2592 de 2007, contamos 
com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em de abril de 2013.
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do Democratas; An-

dré Figueiredo, Líder do PDT; Lincoln Portela, Líder do 
Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, 
PRTB; Roberto Britto, 1º Vice-Líder do PP; Rubens 
Bueno, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para ofe-
recer parecer às emendas de plenário, pela Comissão 
de Viação e Transportes, concedo a palavra ao Depu-
tado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, quero lembrar que essa 
matéria tramita nesta Casa desde 2007. E, à época, 
no dia 5 de junho de 2007, ofereci parecer pela Comis-
são de Viação e Transportes. Ou seja, a matéria não é 
nova nesta Casa, mas inova num aspecto importante 
e fundamental.

Esta Casa já votou, em abril de 2008, a Lei nº 
11.705, conhecida como Lei Seca, que trouxe um novo 
parâmetro à sociedade no que tange à alcoolemia, pre-
sença de álcool no sangue. Recentemente, no final do 
ano passado, votamos uma atualização da mesma Lei 
nº 11.705, hoje a Lei nº 12.760, que cabe exatamente 
na linha de raciocínio que o Deputado Onyx Lorenzoni 
trouxe anteriormente à tribuna.

Nós não podemos agora fazer uma modificação, 
até a título de segurança jurídica, no art. 306 nem nos 
artigos citados pelo Deputado Onyx Lorenzoni.

Mas precisamos e vamos, com certeza, aprovar 
uma matéria importante, que é o aumento das punições 
para os casos de infração administrativa e crime de 
dirigir disputando corrida com o espírito de emulação, 
o chamado “racha” ou “pega”, como é conhecido vul-
garmente, e também para as ultrapassagens proibidas, 
que têm provocado em nossas pistas, principalmente 
as rodovias federais, verdadeiros banhos de sangue 
com as colisões frontais.

Hoje o maior número de acidentes com vítimas 
nas rodovias federais decorre de colisões frontais. Com 
isso, precisamos imediatamente aprovar essa matéria.

Passo a examinar, Excelência, as modificações 
ao art. 173, que prevê, no caso, o aumento da penali-
dade para 10 vezes e a suspensão do direito de dirigir.

Porém, Sr. Presidente, fazendo essa análise, eu 
gostaria de mencionar a importância do PL nº inicial 

apresentado pelo ex-Deputado Pompeo de Mattos, e 
também o de autoria do ex-Deputado William Woo, 
que muito contribuíram para essa discussão e para 
a negociação política em torno da busca de soluções 
para esse problema social, bem como as proposições 
apresentadas neste ano, que igualmente foram apen-
sadas ao PL nº 308, de 2007, de autoria da Deputada 
Keiko Ota e dos Deputados Carlos Brandão, Major 
Fábio e Onyx Lorenzoni.

Acreditamos que tanto a emenda do Deputado 
Beto Albuquerque como a subemenda que ora apre-
sento incorporam a essência e a motivação de todas 
essas proposições.

Nosso voto é, pois, pela aprovação da Emenda 
nº 1, de autoria do Deputado Beto AIbuquerque, nos 
termos da subemenda aglutinativa global que ora apre-
sentamos, para a qual estamos a contar com o apoio 
dos nobres pares.

Passo às alterações que foram apresentadas.
O art. 173 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 173. Disputar corrida:
...............................................................
Penalidade – multa (dez vezes), suspen-

são do direito de dirigir e apreensão do veículo. 
Parágrafo único. 

Parágrafo unico – Aplica-se em dobro a 
multa prevista no caput em caso de reincidência 
no período de doze meses da infração anterior.” 

É o mesmo tipo penal administrativo que existe 
hoje na Lei nº 11.705, que estabelece a alcoolemia zero.

“Art. 174. Promover, na via, competição, 
eventos organizados, exibição e demonstração 
de perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição so-
bre a via:

.................................................................
Penalidade – multa (dez vezes), suspen-

são do direito de dirigir e apreensão do veículo. 
..................................................................
§ 1º As penalidades são aplicáveis aos 

promotores e aos condutores participantes. 
§ 2º Aplica-se em dobro a multa prevista 

no caput, em caso de reincidência no período 
de 12 meses da infração anterior.”

“Art. 175. Utilizar-se de veículo para de-
monstrar ou exibir manobra perigosa, mediante 
arrancada brusca, derrapagem ou frenagem 
com deslizamento ou arrastamento de pneus:

................................................................ 
Penalidade – multa (dez vezes), suspen-

são do direito de dirigir e apreensão do veículo.
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.................................................................. 
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reincidência 
no período de doze meses da infração anterior.”

É a mesma linha de raciocínio que guarda a lei 
da alcoolemia zero.

No art. 191 também a multa é multiplicada por 10 
vezes, com a suspensão do direito de dirigir. 

O parágrafo único prevê a aplicação em dobro 
dessa multa em caso de reincidência no período de 
até 12 meses da infração anterior.

No art. 202, a infração é considerada gravíssima 
e a multa aumenta para cinco vezes.

No art. 203, a infração passa a ser gravíssima 
e a multa, de cinco vezes. O parágrafo único passa a 
prever a aplicação em dobro da multa prevista no caput 
em caso de reincidência no período de até 12 meses 
da infração anterior.

Outro dado importante é a modificação do art. 
292, que passo a ler:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para diri-
gir veículo automotor pode ser imposta isolada 
ou cumulativamente com outras penalidades”.

Essa modificação é importante, porque abre à 
autoridade administrativa e à judicial a oportunidade de 
aplicar as penalidades em conjunto ou separadamente.

Agora, vamos à alteração do art. 302, que fala 
do crime:

“Art. 302....................................................
§ 1º No homicídio culposo cometido na 

direção de veículo automotor, a pena é au-
mentada de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou 
na calçada; 

III – deixar de prestar socorro, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente;

IV – no exercício de sua profissão ou 
atividade, estiver conduzindo veículo de trans-
porte de passageiros.

§ 2º (Alterado) Se o agente conduz veí- Se o agente conduz veí-
culo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine 
dependência ou participa, em via, de corrida, 
disputa ou competição automobilística ou ain-
da de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão, de dois a quatro anos, 
e suspensão ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor”.

No art. 303, no parágrafo único, a emenda pro-
move simples ajuste redacional, apenas adequar a re-
missão e aplicar as hipóteses hoje já contempladas de 
majoração pelas mesmas circunstâncias de homicídio.

Esta a redação do parágrafo único do art. 303:

“Aumenta-se a pena de um terço à me-
tade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 
1º do art. 302”. 

E, finalmente, esta é a redação do art 308:

“Participar, na direção de veículo automo-
tor, em via, de corrida, disputa ou competição 
automobilística, exibição ou demonstração 
de perícia em manobra de veículo automotor 
não autorizada pela autoridade competente”. 

Neste item, acato a sugestão do Democratas, 
que retira a parte “desde que resulte em dano poten-
cial à incoIumidade pública ou privada”. Retirada essa 
parte, a redação encerra-se na expressão “autoridade 
competente”. 

“Penas: detenção de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor”.

O art. 2º define que a lei entra em vigor no pri-
meiro dia do sexto mês após a sua publicação.

O art. 3º revoga o parágrafo único do art. 302 da 
Lei n° 9.503, de 27 de setembro de 1997.

Este o relatório e o voto, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Hugo Leal, o 
Sr. André Vargas, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Henrique Eduardo Alves, Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, um 
esclarecimento ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Pois não, Deputado Chico Alencar. Tem a palavra 
V.Exa. (Pausa.)

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Depu-
tado Júnior Coimbra, na votação anterior, se estivesse 
em plenário, teria votado com o PMDB, o seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Naturalmente.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12439 

putado Luís Carlos Heinze votou com o partido nas 
votações anteriores.

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Artur Maia votou, na última votação, de 
acordo com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como sempre faz V.Exa.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Givaldo Carimbão votou de acordo com a 
orientação do partido.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de justificar a minha ausência. Eu votei de acor-
do com a orientação do meu partido. Nós estávamos 
na eleição para a coordenação da bancada feminina 
e para a Procuradoria. Foi eleita a nova Coordenado-
ra da bancada feminina, a Deputada Jô Moraes; as 
Coordenadoras adjuntas são as Deputadas Rosane 
Ferreira e Flávia Morais; e, para a Procuradoria, as 
Deputadas Elcione Barbalho, Rosinha da Adefal, Go-
rete Pereira e Liliam Sá.

Portanto, eu estava cumprindo o dever de acom-
panhar as eleições da bancada feminina, que ocorre-
ram de forma democrática.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Muito obrigado. Parabéns pela dedicação de V.Exa., 
Deputada Janete Rocha Pietá.

O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar a visita a esta Casa do Deputado 
Ribamar Alves, atualmente Prefeito de Santa Inês, que 
era titular da vaga que ocupo nesta Casa.

Gostaria também de registrar que, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do meu 
partido, o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Deputado Chico Alencar, é bom V.Exa. falar, porque 
daqui a pouco não falará mais.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pois é. E eu não vou dizer 
que teria votado – que é a expressão correta – com o 
meu partido, caso estivesse na sessão. Todo mundo 
pratica uma mentirinha piedosa, regimental, aqui, ao 
justificar o voto.

Mas quero pedir ao Deputado Hugo Leal que me 
tire algumas dúvidas, como sói acontecer na vida em 
muitos aspectos. Deputado, é evidente que...

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Waldir Maranhão votou com o seu partido.

O SR. CHICO ALENCAR – Deputado, é evidente 
que o projeto tem méritos, na medida em que especifi-
ca situações dessa nossa chamada guerra do trânsito, 
da direção irresponsável e de vidas que se perdem, 
sobretudo. Esse é o bem maior a ser preservado. Até 
aí, tudo bem. Com a tipificação de infrações, melhora 
o Código de Trânsito.

A indagação é quanto às penas de privação da 
liberdade. Eu queria o seu esclarecimento sobre o que 
se vai incorporar, independentemente do julgamento, 
já de imediato, em caso de acidentes com morte, evi-
dentemente, no geral culposos, e sobre algo que me 
parece muito incongruente.

No projeto nós podemos acabar contemplando 
a seguinte situação, um pouco paradoxal na minha 
avaliação, precária ainda, de dúvida: a pena máxima 
para crime culposo – fora dos acidentes de trânsito, 
estou falando em geral, para falar de um crime muito 
comum neste País patriarcal e violento —, um indivíduo 
vai lá e mata a sua mulher por ciúmes ou por razões 
fúteis, como acontece toda hora. Por esse projeto, ao 
que me parece – peço o seu esclarecimento —, pode 
ter esse crime doloso, com intenção de matar, uma 
pena menor, no seu mínimo, do que o crime culposo 
no acidente de trânsito. Quer dizer, o juiz pode, em úl-
tima instância, dar uma pena menor àquele que matou 
com intenção do que aquele que cometeu um crime 
culposo no trânsito. Não fica meio paradoxal, já que a 
gente fica com 6 a 12 e...?

 A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se aqui es-
tivesse, teria votado com o partido.

O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Ademir Camilo, 
na última sessão, votou com o partido, Sr. Presidente.

O SR. GABRIEL GUIMARÃES (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Gabriel 
Guimarães, na última sessão, votou com o partido, 
Presidente.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Deputado Chico Alencar, o que ocorre no 
caso especificamente do art. 302...

O art. 302 refere-se à prática de homicídio cul-
poso na direção de veículo automotor e fixa pena de 
detenção de 2 a 4 anos.

Pela modificação que nos foi trazida, o § 2º... Aí 
há uma diferença entre o que é o caput do art. 302 e o 
que está sendo introduzido pela emenda do Deputado 
Beto Albuquerque no § 2º.

O § 2º do projeto que nós estamos votando diz:
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“Se o agente conduz veículo automotor 
com capacidade psicomotora alterada em ra-
zão de influência de álcool ou de outra subs-
tância psicoativa que determine dependência 
ou participa, em via, de corrida, disputa ou 
competição automobilística ou ainda de exi-
bição ou demonstração de perícia em mano-
bra de veículo automotor não autorizado pela 
autoridade competente (...)”

Aí aumenta a pena, que passa a ser de reclusão 
de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo au-
tomotor. 

A diferença está entre o caput do artigo de que 
nós falamos aqui, que é o art. 302, que fala especifica-
mente do homicídio culposo, e embaixo, nas circuns-
tâncias agravantes. 

Nós estamos trazendo aqui o aumento e, aí, sim, 
incluindo a reclusão, para que o próprio magistrado, no 
momento em que estiver aplicando a sentença ou na 
denúncia, possa, inclusive, optar pelo homicídio doloso.

Por isso, aqui a mudança de reclusão e o au-
mento da pena.

O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Stefano Aguiar votou com o partido na votação anterior.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Domingos Sávio votou com o PSDB na votação 
anterior.

O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Deley votou 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Para oferecer parecer às emendas de Plenário, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
concedo a palavra ao Deputado Alexandre Leite.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o projeto é altamente meritório e já 
foi esmiuçado pelo Deputado Hugo Leal, de onde tiro 
a base para o meu relatório.

O projeto trata das infrações de trânsito cometi-
das em razão de “rachas”, disputas em vias públicas. 
Em algumas penalidades administrativas, ele dobra a 
pena administrativa, em outras, ele a quintuplica, em 
casos mais graves. Ou seja, é altamente meritório, 
trazendo segurança ao trânsito, fazendo coro com a 
nossa recém-aprovada Lei Seca.

O projeto prevê a punibilidade dos infratores na 
condução do veículo e também dos promotores desses 
tipos de evento em vias públicas, que trazem perigo e 
expõem a risco a vida das pessoas no trânsito.

Portanto, Sr. Presidente, o parecer é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
das Emendas de Plenário nºs 1 e 2, e, no mérito, pela 
aprovação de ambas, na forma do parecer apresentado 
pela Comissão de Viação e Transportes, como disse, 
recém-debruçado pelo Deputado Hugo Leal.

É este o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– O.k.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Para encaminhar, o Deputado Duarte Nogueira, que 
falará a favor da matéria. (Pausa.)

O SR. JORGE BOEIRA (PSD-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Jorge Boeira vo-
tou conforme a orientação partidária na última votação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Valadares Filho votou com o seu partido na 
votação anterior.

O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-
do Guilherme Mussi votou com o partido na votação 
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero encaminhar positivamente a matéria.

A exemplo das grandes e consolidadas demo-
cracias, à medida que a sociedade amadurece e se 
moderniza, o Parlamento é o local para que esse pacto 
que a sociedade estabelece com ela própria possa ser 
renovado e melhorado.

Isso aconteceu lá atrás, quando o Brasil tornou 
obrigatório o uso do cinto de segurança como elemento 
para garantir a vida, preservar a vida no uso do auto-
móvel. E, hoje em dia, os nossos filhos colocam o cin-
to de segurança quase que automaticamente quando 
entram nos carros.

Aconteceu recentemente com a questão do taba-
gismo. A sociedade brasileira, até pouco tempo atrás, 
permitia que se fumasse em locais públicos. Aí a so-
ciedade pactuou com ela própria que aquilo era um 
desrespeito a quem não fuma e, portanto, passou a 
impedir que, em restaurantes e locais fechados, o fumo 
fosse utilizado pelos fumantes. E hoje isso é visto como 
uma questão de cidadania e de respeito ao próximo. 

Esta lei nada mais faz do que aprimorar essa res-
ponsabilidade de amadurecimento da sociedade em 
relação ao uso do automóvel, aumentando as sanções 
no tocante a dirigir veículos automotores após o uso 
de bebida alcoólica, que coloca, obviamente, em risco 
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não só a vida do condutor, mas de um número sem 
fim de pessoas que podem ser vítimas desse tipo de 
irresponsabilidade.

Portanto, ao ampliar as penas, ao aumentar o 
rigor da punição, a sociedade, com essa nova lei, diz 
que ela própria se sente responsável com a questão 
do uso do automóvel, da bebida no uso do volante e 
assim por diante. 

Cumprimento o Relator, Deputado Hugo Leal, 
cumprimento a Câmara dos Deputados por fazer um 
debate tão maduro, tão oportuno. Nós votamos tanta 
coisa ruim e negativa para a sociedade brasileira neste 
Parlamento. Hoje, eu acho que o Parlamento se encon-
tra num momento positivo, momento de afinidade com 
a sociedade, para votar o aumento das penas, melhorar 
o Código Nacional de Trânsito e, portanto, oferecer um 
arcabouço legal mais compatível com uma sociedade 
dinâmica, moderna e que cada vez mais quer preser-
var a vida e pactuar relações pessoais e de conduta.

O SR. LOURIVAL MENDES (Bloco/PTdoB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Lourival Mendes votou, na votação ante-
rior, com o partido.

O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Antonio Brito votou com o partido na votação do PL nº 
308, a favor da urgência.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Odair Cunha justifica 
sua ausência na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Esclareço ao Plenário que, na próxima semana, 
em razão do feriado de 1º de maio, vamos ter pauta 
deliberativa na segunda-feira à noite e na terça-feira 
pela manhã. 

Então, peço aos Srs. Parlamentares apoio para 
termos um bom quórum aqui na segunda à noite, a 
partir das 18 horas, com pauta deliberativa, e na terça-
-feira pela manhã, estendendo-se, no máximo, até as 
12 horas ou 13 horas. 

Portanto, é bastante razoável. Eu acredito num 
grande quórum aqui na segunda à noite e na terça 
pela manhã.

O SR. EDSON SILVA (PSB-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
o Deputado Edson Silva, do PSB, votou com o partido.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Hugo Motta votou com o partido na votação anterior.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-
do João Paulo Lima votou com a bancada em todos 
os itens.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Fernando Coelho Filho votou com o partido.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Beto 
Albuquerque igualmente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Passa-se à votação da matéria...

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Com a palavra V.Exa., Relator. 

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve 
um entendimento aqui. Existe uma emenda de plená-
rio sugerida por parte do PMDB, do Deputado Fabio 
Trad, que restabelece uma matéria já aprovada na 
CVT e também na CCJ. Esses itens já estavam apro-
vados. Eu estou restabelecendo esses itens, por meio 
da emenda de plenário do Deputado Fabio Trad, com 
a reinserção dos §§ 1º e 2º no art. 308.

Então, eu estou reinserindo, a pedido do PMDB 
e do PSB, os §§ 1º e 2º do art. 308 do Relatório e Voto 
da Comissão de Viação e Transportes e da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Eu estou alterando aqui o parecer, Sr. Presidente, 
para conhecimento deste Plenário. E a inserção é do 
seguinte, Sr. Presidente: 

“§ 1º Se, da prática do crime previsto 
no caput, resultar lesão corporal de natureza 
grave, e as circunstâncias demonstrarem que 
o agente não quis o resultado nem assumiu o 
risco de produzi-lo, a pena privativa de liberda-
de é de reclusão, de três a seis anos, sem pre-
juízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se, da prática do crime previsto no 
caput, resultar morte, e as circunstâncias de-
monstrarem que o agente não quis o resulta-
do nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena 
privativa da liberdade é de reclusão de cinco 
a dez anos, sem prejuízo das outras penas 
previstas neste artigo.

Então, essa modificação eu acolho como emen-
da, restabelecendo o Relatório da Comissão de Viação 
e Transportes e pedindo a aprovação de meus pares.

Só para alertar, está sendo incluído na Subemen-
da Aglutinativa do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como houve alteração do parecer, vamos tirar cópia 
rapidamente aqui.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, pela 
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Pois não, Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
só queremos pedir que o relatório chegue para que a 
possamos apreciar as alterações.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– O.k.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
José Chaves votou com o partido.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Pois não, Deputado.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um registro que eu acho da maior importância, por se 
tratar de fato de muito gravidade.

Neste mês, a Presidenta Dilma assinou o Decre-
to nº 7.957, que muda, no seu art. 4º, a estrutura da 
Força Nacional, que não é uma polícia, é um progra-
ma de cooperação entre os entes federados. O art. 4º 
desse decreto dizia, no original, Sr. Presidente, que a 
Força Nacional só poderia ingressar no território de 
um Estado da Federação sob o comando expresso 
do Governador ou do Governador do Distrito Federal.

A alteração, agora, dá direito aos Ministros de 
Estado, sem autorização governamental, de enviar, Sr. 
Presidente, a Força de Segurança Nacional aos Esta-
dos. Isso é a criação de uma guarda pretoriana para a 
Presidenta, para o Governo Federal. Há a quebra de 
um princípio federativo, o que não pode ser tolerado, 
Sr. Presidente. A Força de Segurança Nacional, volto 
a dizer, nem está caracterizada como polícia. Quem 
tem, pela Constituição, a missão de garantir a ordem 
pública e fazer policiamento ostensivo são as Polícias 
Militares dos Estados.

O Governo Federal, na calada da noite, fez uma 
alteração que não pode ser aceita por nenhum Líder 
partidário, por nenhuma bancada estadual. O Governo 
Federal não pode desrespeitar o pacto federativo. O 
que eu estou trazendo aqui é de alta gravidade.

E veja, Sr. Presidente, hoje, um Ministro de Es-
tado, qualquer um dos 40, convoca, determina, sem 
a aquiescência do Governador, o ingresso da Força 
Nacional em um Estado para atacar quem quiser. Há 
uma subversão absoluta do conceito de criação da 
Força Nacional, que é composta por efetivos das Po-
lícias Militares dos Estados.

Já houve um episódio no Pará, na semana pas-
sada, a pedido do Ministro Lobão, e isso não pode 
ser tolerado.

Eu peço, Sr. Presidente, que nas Comissões des-
ta Casa se crie um grupo para a análise desse fato, 
porque ele fere o pacto federativo de maneira abso-
luta. Não há nenhuma razão para o Governo Federal, 
que já tem Exército, Marinha e Aeronáutica, que pode 
colocar onde quer que seja...

Veja, Sr. Presidente, a entrada de qualquer força 
de segurança num Estado só pode ocorrer em caso de 
decretação de estado de defesa ou estado de calami-
dade pelo Estado ou pela União. E, em caráter excep-
cionalíssimo, a possibilidade da intervenção da Força 
de Segurança Nacional nos Estados federados. E não 
é possível que se crie, neste momento, essa distorção.

Peço a V.Exa. que reúna os Líderes e que seja a 
pauta da próxima reunião esse decreto, que tem que ser 
revisado. Não é possível ferir a Federação dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agrade-
ço a V.Exa.

 O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Para uma questão de ordem, tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
presente questão de ordem se funda na análise com-
binada dos arts. 29, inciso II, e 32, incisos VIII e XXI, 
todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Tem-se que, em 10 de abril, a Comissão de Cul-
tura aprovou o Requerimento nº 12, de 2013, de auto-
ria dos Deputados Jean Wyllys e Fátima Bezerra, que, 
abre aspas, “requer a criação de Subcomissão Espe-
cial destinada a tratar dos assuntos afetos à cultura, 
direitos humanos e minorias”, fecha aspas.

Sr. Presidente, destaco a parte final da ementa, 
que me causou espécie, e certamente a V.Exa., nos 
seguintes termos: “tratar dos assuntos afetos à cultura, 
direitos humanos e minorias”.

Ora, Sr. Presidente, a apresentação deste reque-
rimento e especialmente sua aprovação afrontam não 
só o Regimento desta Casa como a imagem dos Parla-
mentares integrantes da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, uma Comissão Permanente desta Casa. 

A Câmara dos Deputados já dispõe, nos termos 
do inciso VIII do art. 32 do Regimento Interno, de Co-
missão Permanente de Direitos Humanos e Minorias. 
Portanto, não há que se cogitar legítima a constituição 
de qualquer subcomissão por qualquer Comissão que 
seja para tratar de assuntos cuja competência o Re-
gimento atribui expressamente a um órgão específico 
desta Casa. 

O art. 32 é muito claro ao afirmar: 
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“Art. 32. São as seguintes as Comissões Perma-
nentes e respectivos campos temáticos ou áreas de 
atividades: (...)” 

Assim, como não podemos admitir, por exemplo, 
que a Comissão de Minas e Energia constitua subco-
missão para discutir educação, não podemos admitir 
que a Comissão de Cultura viole as competências atri-
buídas à Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Não podemos admitir a formação desse prece-
dente que hoje afeta a Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, mas que amanhã certamente afetará outras 
Comissões da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, não bastasse constituir ilegal-
mente uma subcomissão, afrontando radicalmente o 
Regimento desta Casa, tenho notícia de que os Parla-
mentares da Subcomissão já aprovaram uma agenda 
de trabalho que repercutirá em despesas, em ônus 
para esta Casa.

Nossa preocupação não se limita à violação so-
frida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
diante da aprovação do referido requerimento. Preo-
cupamo-nos também com a qualidade do trabalho da 
Comissão de Cultura, nos assuntos afetos à cultura, já 
que alguns Parlamentares estão focando nos assuntos 
afetos aos direitos humanos e minorias, em detrimento 
da cultura, tema principal daquela Comissão.

Sr. Presidente, parece-me que o comportamento 
desses Deputados é antidemocrático, desrespeitoso, e 
revela a ausência de capacidade de conviver com os 
diferentes e com as diferenças, o que não é...

(O microfone é desligado.)
O SR. JOÃO CAMPOS – Se efetivamente, Sr. 

Presidente, têm espírito democrático, sabem conviver 
com os diferentes e com as diferenças e têm compro-
misso com as minorias e com os direitos humanos, que 
eles ocupem o lugar próprio, no fórum próprio desta 
Casa: a Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Ao contrário, esses Deputados, numa atitude de 
intolerância e demonstração de ausência dessa capa-
cidade, pediram aos seus partidos para se desligarem 
daquela Comissão, foram para a Comissão de Cultura 
e estão adotando esse expediente espúrio, inadequa-
do, ilegítimo.

Portanto, nesses termos, requeiro a essa Presi-
dência que anule a decisão da Comissão de Cultura 
e formalize a inviabilidade de constituição de subco-
missões para tratar de assuntos afetos a Comissões 
Permanentes diversas.

É a minha questão de ordem, Sr. Presidente.
 O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na última votação. 

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. MÁRIO FEITOZA (PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do PMDB, nosso partido, 
na votação anterior.

 O SR. JEAN WYLLYS – Sr. Presidente, peço a 
palavra como autor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 
Para contraditar, tem a palavra o Deputado Jean Wyllys.

A SRA. ERIKA KOKAY – Para contraditar, Sr. 
Presidente. 

O SR. JEAN WYLLYS (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Como autor do requerimento que criou 
a Subcomissão de Cultura e Direitos Humanos, fui ci-
tado e quero me pronunciar.

Eu estou regimentalmente amparado para reque-
rer a criação de uma Subcomissão de Cultura e Direitos 
Humanos, porque há uma relação estreita entre cultura 
e direitos humanos. Se o Deputado João Campos não 
compreende isso, ele precisa aprofundar seus conhe-
cimentos sobre cultura e sobre direitos humanos.

Este pedido para anulação da Subcomissão de 
Cultura e Direitos Humanos, que foi aprovada pela Co-
missão de Cultura e está regimentalmente amparada, 
é nada mais do que ciúme pelo fato de que nós nos 
retiramos de uma Comissão que pode ter legalidade, 
mas não tem legitimidade. E nós nos retiramos mes-
mo, porque não encontramos ali mais espaço legis-
lativo nem político para tratar dos direitos humanos e 
minorias. Então passamos a atuar nos espaços onde 
ainda temos chance de defender os direitos humanos 
e minorias.

Muito obrigado.
A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente,...
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presi-

dente, vamos votar!
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a prevalecer 
esta situação, vamos ter que extinguir a Comissão de 
Direitos Humanos.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Eu recolho a observação de V.Exa.

 A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Outra contradita, V.Exa.?
A SRA. ERIKA KOKAY – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Pois não.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, é preciso que nós entenda-
mos que direitos humanos dizem respeito a todos os 
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direitos a serem exercidos pela pessoa humana. Por-
tanto, Sr. Presidente, cultura tem um diálogo exato e 
profundo com direitos humanos, como tem a educação, 
como tem a saúde, como tem a segurança. Ou seja, é 
preciso que haja o entendimento do Deputado sobre 
o que significam direitos humanos. A primeira coisa é 
que eles são inter-relacionados, eles não podem ser 
divididos. E têm que ser universais.

Por fim, Sr. Presidente, não admito que sejamos 
chamados de “espúrios” ao nos retirarmos de uma 
Comissão que hoje se transformou em um palanque 
de ódio homofóbico, sexista e racista, onde não há 
espaço necessário para a discussão. 

Por isso, Sr. Presidente, exigimos respeito e com-
preensão do que são os direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Eu recolho a questão de ordem, as contraditas, e 
amanhã mesmo vou pedir informações à Comissão 
de Cultura, para que possamos esclarecer e tomar 
uma decisão. Parece-me preocupante a observação 
de V.Exa.

O SR. JOÃO CAMPOS – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Eu confio em V.Exa. 

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Passamos à votação. 

HÁ SOBRE A MESA O SEGUINTE:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda de Plenário 
nº 2 apresentada ao PL nº 2.592/2007.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2013. – 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Requerimento sobre a mesa:

“Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX, 

c/c 161, inciso IV e § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque de 
preferência para votação em separado do PL 
nº 2.592, de 2007. (PL nº 308/07)”

Sala das Sessões, 24-4-13. – Paulo 
Foletto, Vice-Líder do PSB.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Para falar contra, Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, somos contra essa posição. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Já falou, Deputado Sibá Machado?

O SR. SIBÁ MACHADO – A orientação é “sim”, 
Sr. Presidente.

 O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas últimas votações. 

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Agora vem a orientação partidária. 

PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – A orientação é “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– PT “sim”.

PMDB?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PMDB “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Vamos lá, rapidamente.

PSDB?
O SR. IZALCI (PSDB-DF. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– PSD? (Pausa.) 
Como vota o PSD, Deputado Guilherme Cam-

pos? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como vota o PP?

O SR. GERALDO THADEU (PSD-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – PSD “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– PSD “sim”.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Como vota o DEM?
O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– PSB?
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O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, eu não vou atender 
V.Exa. na rapidez…

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– O que seria uma surpresa, Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA – …porque este projeto, 
cujo destaque nós estamos votando, está apensado 
ao projeto do ex-Deputado Pompeo de Mattos – está 
fora do exercício do mandato. 

Então, nós não vamos criar embaraço à votação. 
Mas temos que reconhecer a precedência da ideia no 
projeto datado de 6 de março de 2007, o Projeto de Lei 
nº 308-A, de 2007, do Deputado Pompeo de Mattos, 
que capeia a série de projetos apensados. A ideia de 
Pompeo de Mattos está refletida no projeto que nós 
vamos examinar. 

Votaremos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Como vota o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”. Entendemos que é importante encontrar-
mos uma solução para esta matéria, porque, mesmo 
com a Lei Seca, nós temos tido algumas coisas mal 
apuradas. A proposta do projeto do Deputado Beto 
avança no sentido de que nós tenhamos uma posição 
um pouco mais dura, porque dirigir bêbado e colocar 
em risco várias pessoas, inclusive assumindo o risco 
de matar, não pode ser considerado um pequeno cri-
me. Tem que ser tratado à altura que o crime merece. 

Nós votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Como vota o PSC?
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC tam-
bém encaminha o voto “sim”, por entender a importân-
cia da matéria, sobre a qual já tivemos a oportunidade 
de discutir, de debater. 

Quero parabenizar o Deputado Beto Albuquer-
que e o Deputado Hugo Leal, do PSC, pelo brilhante 
trabalho feito, na certeza de que uma matéria dessas 
é de grande importância, porque preserva vidas hu-
manas, dá limites a quem realmente não tem limites. 

Então, o PSC encaminha o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Como vota o PCdoB?
O SR. EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– PPS?

O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos 
votar favoravelmente à preferência do Projeto nº 2.592, 
do Deputado Beto Albuquerque. Essa preferência é 
importante, e estamos votando com 6 anos de atraso. 
Muitas vidas se foram, há muitos mutilados com esses 
acidentes, e esse projeto é muito importante para o País. 

Vamos votar favoravelmente a essa preferência. 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRB?
O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PRB vota favorável, vota “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como vota o PSOL, Deputado Ivan Valente?

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, quero 
requerer o tempo de Liderança, acoplado a 1 minuto 
que tenho de encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Concedo a palavra a V.Exa. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP e como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o PSOL vai votar “sim” ao requerimento de pre-
ferência. Depois do encaminhamento, vamos explicar 
a nossa posição, porque o requerimento destacado é 
melhor do que o original, neste momento.

Mas eu quero ocupar o tempo de Líder, rapidamen-
te, para saudar os movimentos que nós tivemos aqui no 
Congresso Nacional hoje. Foi uma grande manifesta-
ção de 15 mil pessoas do Movimento Social e Popular, 
propondo uma outra pauta para o Congresso Nacional, 
que não é a mesma que estamos votando aqui.

Havia gente lá fora pedindo auditoria da dívida 
pública brasileira, que consome metade do orçamento 
com pagamento de juros. Havia gente lá fora pedindo 
anulação da reforma da Previdência, do Governo Lula, 
porque ela foi contaminada, maculada, pelo escândalo 
do mensalão, com a compra de votos. Havia 15 mil pes-
soas, em passeata, pedindo o fim do fator previdenciário, 
os 10% do PIB para a educação, e destacaram a luta 
pelos direitos civis contra o racismo, a homofobia e to-
dos os preconceitos. Estavam lá na rua 15 mil pessoas. 

Também estivemos, Sr. Presidente, apoiando 
o movimento do Ministério Público. Centenas deles 
adentraram a Câmara dos Deputados manifestando-
-se contra a PEC nº 37, que é, sem dúvida, na nossa 
opinião, um atentado às prerrogativas do Ministério 
Público, trabalhando na direção de impedir, de bar-
rar as investigações e, mais do que isso, de manter 
a impunidade. Inclusive fica prejudicada a luta contra 
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a corrupção. Isso aconteceu aqui, e o Presidente da 
Casa também esteve presente a esse ato.

Tivemos ainda a movimentação e um ato em 
defesa dos 10% do PIB e do resgate à educação. E a 
resposta não pode ser a que foi dada pelo Presidente 
do Congresso Nacional. O Senado Federal precisa votar 
os 10% do PIB para a educação. Não é possível mais 
adiar esse debate. Formar Comissões para debater 
se nós vamos investir profundamente na educação? 
Depois de termos apresentado o Plano Nacional da 
Educação – PNE, em 1998, e o aprovado, por unani-
midade, na Comissão Especial da Câmara e no Con-
gresso Nacional, agora estão sentados em cima do 
projeto que destina 10% do PIB num plano de 10 anos!

Na discussão com o Ministro Mantega, nós disse-
mos que o Brasil gastava 230 bilhões de juros por ano; 
iria gastar em 10 anos 230 bilhões de reais! Então, é 
uma exigência do Movimento Social Educacional Popu-
lar que nós votemos os 10% do PIB para a educação.

Portanto, Sr. Presidente, não somente vamos 
entrar nesse debate sobre a penalização para crimes 
de trânsito, como o racha, mas estamos prestes a vo-
tar, no Congresso Nacional, projetos de lei de redução 
da maioridade penal, projetos de lei que querem uma 
política nacional antidrogas, e a lógica é a criação de 
um Estado penal, é a lógica da punibilidade, é a lógi-
ca do aumento das penas o tempo inteiro. Ninguém 
discute o que é a psicopatia social, a exclusão social, 
e se há penas alternativas a serem oferecidas diante 
de um sistema penitenciário tão corrompido, tão in-
competente, para recuperar qualquer pessoa para a 
sociedade brasileira.

O PSOL quer fazer essa discussão. Mesmo com 
o projeto bem-intencionado aqui colocado, a emenda 
do Deputado Beto Albuquerque e os argumentos do 
Deputado Fabio Trad, que foram bons, não resolvem 
o problema, na nossa opinião, porque o crime, doloso 
ou culposo, está situado no Código Penal. O proble-
ma é essa lógica de achar que nós vamos reverter o 
crime aumentando sempre as penas. Com isso nós 
não concordamos. Nós queremos fazer um debate 
aberto, limpo, inclusive com uma Comissão Especial 
da Câmara, com juristas, com conhecedores do siste-
ma penitenciário, para que possamos fazer um amplo 
debate contra a impunidade, e que o povo brasileiro 
não fique inseguro, só pensando em aumentar a pena. 
Isso não resolve o problema. 

Nós temos que ter uma visão clara de como fa-
zer com que o sistema penal, o Código Penal brasi-
leiro possa incidir para inibir a criminalidade. E essa é 
a discussão que está aqui contida hoje também. Por 
isso, o PSOL vai fazer um encaminhamento, no mérito, 
“não”, daqui a pouco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 

Se pudermos acelerar o procedimento, vamos concluir 
a votação antes da sessão do Congresso Nacional.

O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Ronaldo Fonseca votou com o partido na 
votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Antes da votação, o Relator pediu a palavra.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
encaminha “sim”.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– O.k.

Com a palavra o Relator, antes de iniciar o pro-
cesso.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra para falar pelo Governo. Primeiro, eu queria 
registrar essa iniciativa do Parlamento, que busca um 
caminho para diminuir a violência no trânsito. 

No Brasil, segundo as últimas estatísticas a que 
tive acesso, a cada 11 minutos, morre alguém assassi-
nado e, a cada 15 minutos, morre alguém por acidente 
de trânsito. Historicamente, os julgamentos levam ao 
chamado crime culposo, neste momento em duas cir-
cunstâncias: ou por racha, que é uma absoluta irres-
ponsabilidade – e vimos pelo noticiário a Polícia Militar 
orientando como se proteger e fazer racha —, ou por 
droga, lícita ou ilícita.

Portanto, faço questão de manifestar minha opi-
nião pessoal. O Governo orienta “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Vamos acelerar.

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
contribuir para o aperfeiçoamento do texto, eu sugiro 
ao Relator que suprima o § 2º, já que ele incorporou 
ao seu relatório as sugestões apresentadas no senti-
do de elevar as penas quando do racha resultar lesão 
grave, de 3 a 6 anos, e resultar morte, de 5 a 10 anos, 
para não haver normas colidentes.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Nós estamos a poucos minutos da sessão do Con-
gresso Nacional. Em respeito à discussão travada até 
aqui, vamos acelerar este processo para concluirmos 
a votação.

Concedo a palavra ao Relator. (Pausa.)
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 O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior votei de acordo com o partido.

O SR. MANDETTA (DEM-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com o partido.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Efraim Filho votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Para concluir a votação, com a palavra o Relator. 

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, vamos ter tranquilidade aqui, 
porque a matéria é importante. Eu entendo que, com 
esse desejo de manifestação, esse desejo de acertar, 
às vezes pode acontecer equívoco. 

O Deputado Fabio Trad tem razão. Nós temos 
que retirar o § 2º do art. 303 – é isso que vai aconte-
cer – e manter aquela emenda que foi acatada agora 
em plenário. Então, vamos retirar o § 2º do art. 303 e 
deixar como válidos os agravantes que estão nos §§ 1º 
e 2º, no art. 308. Isso contempla o conflito que existia 
apontado pelo Deputado Fabio Trad.

E também, para que não haja o destaque de vo-
tação do Democratas, Emenda nº 2, eu vou acatar em 
meu relatório também a palavra “toxicológico” em dois 
dispositivos do art. 306: no § 2º, que diz: “A verificação 
do disposto neste artigo poderá ser obtida median-
te teste de alcoolemia ou toxicológico”; e no § 3º: “O 
CONTRAN disporá sobre equivalência entre distintos 
testes de alcoolemia ou toxicológicos”.

Então, nós estamos inserindo a palavra “toxico-
lógico” nesses dois dispositivos, nos §§ 2º e 3º do art. 
306, e assim não há necessidade de votarmos o des-
taque do Democratas, Sr. Presidente.

 O SR. VALDIVINO DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB-
-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Valdivino de Oliveira, do PSDB de Goiás, votou 
com seu partido na última votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como vota o PMN? (Pausa.)

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, tomo a liberdade de atentar para o horário, 
20h01min, o que exige o encerramento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Sim, Deputado. Estamos no meio do processo de 
votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Como vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PEN?
A SRA. NILMAR RUIZ (PEN-TO. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PEN vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Efraim Filho 
votou com o partido, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Passa-se, portanto, à votação.

Os Srs. Parlamentares...
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a votação ainda não se iniciou, só a orien-
tação. A votação ainda não se iniciou, e o horário já 
se encerrou antes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A sessão pode ser 
prorrogada. V.Exa. pode prorrogar a sessão, Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para contraditar, Sr. 
Presidente. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – V.Exa. pode 
prorrogar a sessão por 1 hora.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Em algumas sessões, eu susten-
to que, uma vez iniciado, não pode ser interrompido 
o processo de votação. Peço licença para divergir do 
meu velho companheiro.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Nós encerraremos a sessão e convocaremos outra 
para as 20h03min.

 O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Marcon 
vota com a bancada na votação anterior.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
falar sobre o agronegócio e o orgulho brasileiro da 
contribuição do agricultor. Responsável por um terço 
da geração de empregos e arrecadação de tributos, 
além de garantir superávits na balança comercial e o 
abastecimento de alimentos de qualidade e a preços 
acessíveis no mercado interno, o agronegócio bra-
sileiro começa a ser reconhecido e valorizado pela 
população urbana. 

Pesquisa contratada pela Associação Brasileira 
do Agronegócio e Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, revelou que 81,3% dos habitantes de gran-
des Capitais consideram o agronegócio atividade “muito 
importante” para a economia nacional. 

O resultado demonstra que moradores de centros 
urbanos acompanham a consolidação do Brasil como 
um dos líderes mundiais do agronegócio e reconhe-
cem a contribuição do agricultor ao desenvolvimento 
econômico e social do País. 

A pesquisa Percepção da População dos Gran-
des Centros Urbanos sobre o Agronegócio Brasileiro, 
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foi realizada no início deste ano, com 600 pessoas de 
diferentes classes sociais e níveis de escolaridade, de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Goiânia, Curitiba, 
Porto Alegre e Brasília. 

O levantamento constatou que o interesse pela 
atividade rural é maior entre a população de regiões 
onde a agropecuária tem maior expressão, mas o re-
conhecimento ao produtor rural é hoje uma realidade 
nacional. 

O agronegócio foi apontado como atividade “mui-
to importante” por quase 100% dos entrevistados do 
Centro-Oeste, 90,1% do Sul, 81,8% do Norte, 75% do 
Nordeste e 73,3% do Sudeste, o mais baixo do País. 

Nesta Região, que abrange metrópoles como 
São Paulo e Rio de Janeiro, 58,5% dos pesquisados 
afirmaram não conhecer o agronegócio, enquanto a 
média nacional do desconhecimento da atividade fi-
cou em 40,4%.

O Sudeste, portanto, é a região onde a população 
revela ser menos informada sobre o setor primário. Já 
a profissão de agricultor é mais valorizada no Nordes-
te, atingindo 98,2% dos entrevistados. 

No Centro-Oeste, o interesse pelo agronegócio 
soma 88% da população, até por que a Região tem 
a economia baseada nas atividades agropecuárias. 

Nos grandes centros urbanos, 75% dos jovens 
de 16 a 24 anos apontaram a profissão de agricultor 
como importante, embora 48,7% tenham reconheci-
do que sequer conhecem a atividade e outros 27,9% 
relacionaram o agronegócio apenas à agricultura, ig-
norando a participação da pecuária. 

O levantamento também demonstrou que os en-
trevistados das classes A e B apresentam maior co-
nhecimento sobre o agronegócio do que as pessoas 
de menor renda. 

Nada menos do que 87% das pessoas com maior 
renumeração consideram a atividade agropecuária 
como “muito importante” para a sociedade e o País. 

Conforme o Presidente da Associação Brasileira 
do Agronegócio, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o objetivo 
da pesquisa foi aprimorar o nível de conhecimento e 
valorização da atividade agropecuária por quem vive 
nos grandes centros urbanos, permitindo que entida-
des representativas do setor conheçam melhor o pen-
samento dos consumidores brasileiros. 

Para o bem de todos nós, apesar do desconhe-
cimento em algumas Capitais, o agronegócio foi con-
siderado como um dos setores econômicos mais de-
senvolvidos do País, tanto que a imagem do campo 
foi associada ao conceito de orgulho nacional pela 
maioria dos entrevistados, apesar de também lem-
brar o desmatamento, demonstrando que parcela da 

população desconhece a contribuição do agricultor à 
preservação ambiental.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Exmo. Sr. 
Presidente desta sessão, membros da Mesa Diretora, 
demais colegas Deputados e Deputadas, telespec-
tadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, 
imprensa, servidores e população em geral, venho a 
esta tribuna para repudiar a Medida Provisória nº 592, 
de 2012, que traz, mais uma vez, uma polêmica ao 
Congresso Nacional. 

A Comissão Mista que analisa essa MP e vota-
rá o relatório nos remete a mais injustiças, pois este 
destina os recursos dos royalties para a educação até 
mesmo nos contratos já existentes. Já virou piada de 
mau gosto, pois essas proposituras colocam em risco 
o pacto federativo.

Insisto que o bom senso deve sempre prevalecer 
nesta Casa Legislativa. 

Esse parecer, Sr. Presidente, muito nos parece 
prejudicial ao Estado do Rio de Janeiro, que tenho a 
honra de representar nesta Casa, por se tratar de um 
Estado produtor.

Não podemos deixar isso acontecer. 
Em linhas gerais, não se está observando que, 

daqui a alguns anos, outros Estados vão ter que divi-
dir também as riquezas que serão extraídas de seus 
territórios. 

A MP 592 tem função inócua, pois a lei dos royal-
ties está sub judice, com liminar deferida pelo Supremo 
Tribunal Federal – STF, na pessoa da Exma. Ministra 
Cármen Lúcia, decisão essa que será válida enquanto 
não houver apreciação pelo Plenário do STF.

Parece-nos que todos insistem em querer ferir 
os direitos dos cidadãos dos Estados e Municípios 
produtores, em especial do nosso Estado do Rio de 
Janeiro, responsável por cerca de 80% da produção 
nacional de petróleo. 

Diante desse contexto, reafirmo que minhas aten-
ções estão sempre voltadas para assegurar as condi-
ções necessárias para melhoria da condição de vida 
de nossa população.

Como um dos representantes da população flu-
minense nesta Casa, meu interesse é lutar pelo Estado 
do Rio de Janeiro, independentemente de quaisquer 
aspectos, principalmente quando observamos seus 
direitos usurpados.

Não podemos mais permitir que as riquezas que 
são produzidas em nossos Estados sejam transferidas 
para outros.

Todo o Brasil precisa crescer de forma concomi-
tante, mas todos têm que fazer por onde. Todos devem 
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caminhar numa única direção, o do desenvolvimento 
e do crescimento da força produtiva de seus Estados. 

A pobreza deve ser incansavelmente combatida 
com a criação de novos e fortes postos de trabalho, 
não só com políticas paternalistas de distribuição de 
renda. Esse tipo de política deve tender a acabar, e não 
a aumentar. Caso contrário, esse será o demonstrativo 
de que estamos acomodados, esperando os recursos 
da forma mais fácil e comprometedora para o País. 

Os governantes, nós, todos juntos, temos que 
lutar para aumentar os programas sociais de repas-
se de renda, mas principalmente devemos trabalhar 
para fortalecer e até criar um sistema sério e eficaz 
de geração de renda e emprego, que permita que as 
pessoas, rapidamente, deixem de ter necessidade de 
receber dinheiro público e, ao contrário do que acon-
tece hoje, contribuam para o crescimento da arreca-
dação dos Estados.

Dessa forma, talvez os Estados e Municípios não 
precisem mais ficar mirando as riquezas que outros 
Estados produzem a custo muito alto, inclusive colo-
cando em risco seu meio ambiente e a qualidade de 
vida de sua população.

A cada episódio desta novela interminável, tenho 
mais certeza de que a luta pelos royalties do petróleo 
se transformou numa guerra entre Estados e Muni-
cípios, onde um está sendo jogado contra o outro. O 
que está em risco não são mais os recursos, mas sim 
a paz de uma nação e o pacto federativo fixado na 
Constituição Federal.

Obrigado pela atenção.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, esta semana a nossa banca-
da federal, coordenada por mim, teve uma reunião da 
maior importância com o Diretor-Executivo do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 
DNIT, Tarcísio Gomes Freitas, assessores e sua equi-
pe técnica. Problemas que vinham se arrastando há 
anos, sem solução, tiveram definição, para satisfação 
da população de Rondônia. 

A BR-364, inaugurada ainda na década de 60, 
nunca foi restaurada, apenas remendada. Mais pare-
ce uma colcha de retalhos, além de buracos em boa 
parte dos quase 1.400 quilômetros de Vilhena à divisa 
com o Acre. 

Muitas famílias estão enlutadas porque perderam 
entes queridos em acidentes causados pela precarie-
dade da BR.

Dentro de no máximo duas semanas teremos o 
início da restauração do trecho Cacoal a Ouro Preto 
do Oeste. Também está sendo licitado o último trecho 
com início de restauração para breve. 

Pela primeira vez a BR-364 será totalmente res-
taurada e não remendada, como sempre ocorreu. 

A BR-429, que liga a BR-364 a Costa Marques, 
que está pavimentada, após luta de muitos anos, terá 
em breve o início da construção das pontes e bueiros. 
As obras, 15 pontes ao todo, já estão licitadas. 

Porto Velho terá o seu Anel Viário, facilitando a 
passagem de veículos pesados para o Porto Grane-
leiro. Milhares de caminhões que cortam a cidade dia-
riamente terão um caminho mais curto e mais seguro 
para o novo porto. 

O esperado Anel Viário de Ji-Paraná também 
será construído. O tráfego pesado com a produção de 
grãos do sul do Estado e do Mato Grosso será des-
viado para o Anel Viário, que terá início de construção 
neste semestre. 

Um dos pontos turísticos mais importantes de 
Rondônia, o Município de Guajará-Mirim, está com a 
economia prejudicada, porque a BR-425 está intrafe-
gável, perigosa. 

Nossa bancada conseguiu junto ao DNIT a aber-
tura de licitação para restauração da rodovia desde a 
BR-364, passando por Nova Mamoré, até Guajará-
-Mirim. Com a restauração também serão licitadas as 
pontes e bueiros. 

Há que se destacar o compromisso assumido pelo 
Diretor-Geral do DNIT, Jorge Fraxe, de visitar Rondônia 
nas próximas semanas. O Dr. Fraxe, acompanhado de 
assessores e técnicos do DNIT, estará se deslocando 
para nosso Estado para verificar in loco a situação do 
sistema rodoviário federal do Estado. 

Pela primeira vez uma equipe do DNIT, tendo a 
frente o seu diretor, vai a um Estado conhecer os pro-
blemas de perto e buscar soluções. 

Estamos satisfeitos e orgulhosos com os resul-
tados do trabalho da nossa bancada federal. 

Muito obrigado.
O SR. RUY CARNEIRO (PSDB-PB. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em minha trajetória política, sempre 
pautei minhas decisões pelo respeito à sociedade. Bus-
co realizar meus mandatos democraticamente, cum-
prindo o meu dever como representante da população.

Quando Deputado Estadual, levantei a bandeira 
do fim do nepotismo e do voto secreto na Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba. Apresentei a PEC 
nº Antinepotismo duas vezes. Em 2005, a proposta 
foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça 
daquela Casa. No ano seguinte, apresentei nova pro-
posta, que foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça, porém, rejeitada pela Comissão Especial 
que avaliou o mérito do projeto. 
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Encontramos muita resistência, mas mesmo as-
sim fomos vitoriosos, pois, no mesmo ano, o então 
Governador Cássio Cunha Lima extinguiu o nepotismo 
através da Lei nº 8.124, fruto da Medida Provisória nº 
44, de 14 de novembro de 2006. Dois anos depois, o 
Supremo Tribunal Federal viria a aprovar a súmula vin-
culante que veda o nepotismo nos três Poderes, mas 
a Paraíba já havia se antecipado.

Também lutei pelo fim do voto secreto naquela 
Casa Legislativa apresentando a PEC do Voto Aberto, 
justamente por acreditar que a população tem o direito 
de acompanhar o mandato e as decisões de seus re-
presentantes, assim com nós temos o dever de fazê-
-lo acontecer. Infelizmente, nessa batalha não tivemos 
êxito. Mesmo tendo sido acolhida pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a PEC não foi aprovada pelo 
Plenário da Assembleia Legislativa. 

Aqui na Câmara dos Deputados continuo na de-
fesa dos ideais que acredito serem os mais justos e 
honestos. Em maio de 2012, abri mão dos 14º e 15º 
salários muito antes da decisão do Plenário, ocorrida 
no último mês de fevereiro. O fiz unicamente por con-
siderar esse benefício excessivo e injusto com toda a 
classe trabalhadora. 

À época, iniciei também campanha para que a 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba tivesse a 
iniciativa de propor a extinção do benefício em âmbito 
estadual, na certeza de que os cidadãos paraibanos se 
orgulhariam ainda mais de seus representantes. Aca-
tando minha sugestão, a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa deu entrada em um projeto de resolução que 
prontamente foi aprovado pelos Deputados Estaduais.

Porém, pouco após votarmos a extinção dos 14º 
e 15º salários, a Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados decidiu pelo aumento da verba indenizatória. 
O famoso cotão foi reajustado em 12,71%, causando 
um acréscimo de mais de R$21 milhões anuais nas 
despesas da Câmara. 

Após a luta histórica pelo fim dos 14º e 15 salá-
rios, não faz sentido que nós, Deputados, recebamos 
um benefício que não é estendido aos demais trabalha-
dores. Aumentar a verba indenizatória vai de encontro 
à continuidade do processo que visa à redução das 
despesas. Atualmente a Câmara já gasta em torno de 
R$170 milhões por ano com o cotão. Acredito que este 
valor é mais do que suficiente para cobrir as despesas 
referentes ao exercício de nossos mandatos. 

Nesse sentido, apresentei requerimento abrindo 
mão do aumento da verba indenizatória, em caráter 
irrevogável, até o fim do mandato. Juntamente com o 
Deputado Walter Feldman, iniciamos essa luta, que 
espero seja seguida por outros pares.

Ora, se acabamos com os 14º e 15º salários como 
forma de apresentar à sociedade um novo modelo nas 
práticas políticas da Casa, então não se faz coerente 
aceitar o aumento do cotão como compensação.

Fiz a minha parte, agora apelo aos demais colegas 
que pelo menos façam uma reflexão sobre o tema. É 
preciso colocar a sociedade como prioridade em nos-
sos mandatos, afinal, foi para isso que fomos eleitos.

Muito obrigado.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Exmo. Sr. 
Presidente, prezados colegas Deputados, hoje venho 
novamente neste plenário para trazer mais um tema 
que tem preocupado o povo brasileiro. A situação da 
educação neste País é problema gravíssimo, além de 
imensurável os efeitos catastróficos que um ensino 
deficitário pode refletir no futuro de um país.

Ao propor uma reflexão sobre a educação brasi-
leira, vale relembrar que o processo de expansão da 
escolarização básica neste País começou em meados 
do século passado e que seu crescimento, em termos 
de rede pública de ensino, se deu no fim dos anos 70 
e início dos anos 80.

Não podemos desconsiderar, nobres pares, al-
guns dados estatísticos que revelam um quadro lasti-
mável em que vive a educação no Brasil. O Brasil ocu-
pa o 53º lugar em educação entre 65 países avaliados 
pelo PISA – Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes. Já o IBGE confirma que 731 mil crianças 
ainda estão fora da escola. Isso, mesmo após medi-
das que incentivaram a matrícula de 98% de crianças 
entre 6 e 12 anos. 

Mas a questão que venho trazer aqui, caros De-
putados, é quanto à qualidade e estrutura do ensino 
neste País. Frente aos dados, muitos podem concluir 
que tivemos um expressivo avanço e que quando a 
sociedade muda, a escola acompanha tal evolução. 

Entretanto, numa análise mais crítica, é percep-
tível que mesmo com a evolução da sociedade a es-
cola tende a se arrastar nas vias do progresso tecno-
lógico, nos novos meios de buscar o conhecimento, 
enfim, no formato mais criativo e efetivo para formar 
um novo homem.

Não é difícil encontrar pessoas que ainda pen-
sam que a culpa é do profissional docente. Dessa for-
ma, os professores se tornam alvos ou ficam no fogo 
cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em 
crise nos dias atuais.

As críticas externas ao sistema educacional co-
bram dos professores cada vez mais trabalho, como 
se a educação, sozinha, tivesse que resolver todos os 
problemas sociais.
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Sr. Presidente, prezados colegas, sabemos que 
não basta, como se pensou há mais de meio século, 
dotar professores de livros didáticos e demais materiais 
pedagógicos, que isso fará da educação no Brasil uma 
referência mundial. É necessário, sim, dotar professo-
res e alunos com material didático de ponta, levando 
em consideração as novas ferramentas tecnológicas 
como microcomputadores, softwares, multimídias etc.

Entretanto, reforço que nenhuma reforma, ino-
vação ou transformação no ensino é sustentável sem 
a presença de profissionais muito bem qualificados e 
motivados.

Durante vários anos, para alguns professores, 
a educação nunca foi um processo que tivesse por 
objetivo a busca de um pensar consciente, crítico e 
questionador. Apenas tornava o aluno um reprodutor 
de conhecimento.

Vivemos ainda hoje os reflexos de uma educação 
construída nos arredores da ditadura. Para barrar as 
reivindicações estudantis, os governantes varreram dos 
currículos disciplinas da área de humanas que levavam 
o educando a um pensar independente.

Como o renomado educador Paulo Freire, acre-
dito que a educação não deve simplesmente depositar 
fórmulas, cálculos e informações no aluno, mas sim 
prover o educando de um ensino que o liberte para a 
vida e para que faça escolhas conscientes.

Dentro de uma visão crítica das metas do novo 
Plano Nacional de Educação (PNE), o Prof. Cesar 
Callegari, membro da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação, afirma que uma 
das metas na qual o Brasil está avançado é com re-
lação ao acesso de crianças de 4 a 17 anos à escola. 
Conclui que estamos caminhando para universalização 
da pré-escola ao ensino médio, pois o Governo tem 
como garantir a matrícula dessas crianças. Por outro 
lado, estamos muito distantes da realidade no que diz 
respeito à equiparação dos salários dos professores 
com o de profissionais de outras áreas. Além disso, 
será difícil fazer com que 50% das escolas funcionem 
em período integral, pois precisamos de dinheiro e 
equipamentos para isso.

Outro grande desafio, Srs. Deputados, diz respei-
to à creche. Estudos comprovam que ainda estamos 
atrasados nesse segmento, pois o Brasil só tem 19% 
das crianças de zero a 3 anos na escola. 

O problema é que a creche requer muito mais 
investimento, pois o valor a ser despendido para aten-
der bem esse aluno é mais do que o dobro pago na 
educação básica. As prefeituras não têm recursos 
para esse tipo de atendimento, e se não houver apoio 
do Governo Federal, vai ser difícil chegar a 50% das 
crianças na creche.

Não posso deixar de bater na mesma tecla, afir-
mando que os países mais desenvolvidos e conse-
quentemente aqueles que mais atraem investimentos, 
são os que os níveis gerais de escolaridade devem ter 
atenção prioritária do Governo e da sociedade civil. 

Sabemos que uma nação forte depende única e 
exclusivamente da boa qualidade do ensino. O Brasil 
continua ainda muito atrás no cenário internacional. 
Sem mais investimentos e planejamento, é impossível 
falar em uma nação forte.

Para concluir, trago aqui algumas sugestões para 
melhorar a educação neste País: é necessário urgente-
mente garantir escolas com infraestruturas mais decen-
tes, utilizar tudo que há de melhor em tecnologia, am-
pliar a educação técnica e profissional; combater com 
rigor a corrupção, seja frente ao Erário, seja na gestão 
e controle de vagas; criar ferramentas para envolver 
os pais em um compromisso maior com a educação 
e aprendizado dos seus filhos; aumentar substancial-
mente as vagas e formas de acesso ao ensino supe-
rior, bem como ampliar as parcerias público-privadas.

Enfim, Sr. Presidente, é preciso definir melhor o 
papel de cada ente da Federação, além de manter todas 
as melhorias alcançadas a cada mudança de governo.

Pela atenção, obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tomo a palavra nesta oportunidade 
para parabenizar a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) pelo lançamento da Agenda Legislativa, ocorrido 
no dia 23 de abril, às 12h30min, no Edifício Sede da 
CNI, aqui em Brasília.

O Presidente da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Robson Braga de Andrade, apresentou 
a Agenda Legislativa da Indústria 2013.

A cerimônia contou com a presença de repre-
sentantes da indústria brasileira e de líderes político-
-partidários da Câmara dos Deputados e do Senado, 
além de dezenas de Deputados, Senadores, Prefeitos, 
entre outros.

Na oportunidade me fiz presente para prestigiar 
o evento, por saber da importância do trabalho que 
vem sendo desenvolvido pelo sistema em favor da in-
dústria brasileira.

Em sua 18ª edição, a Agenda Legislativa é o prin-
cipal canal de interlocução da indústria brasileira com o 
Congresso Nacional, o Poder Executivo e a sociedade 
civil. Neste ano, o documento lista 130 propostas de 
interesse do setor industrial em tramitação na Câmara 
dos Deputados e no Senado.

A Agenda oferece um resumo de cada projeto 
de lei e traz a posição da indústria quanto a seu teor, 
convergente ou divergente.
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Entre as 130 propostas da Agenda Legislativa, 
17 figuram na Pauta Mínima, o conjunto de proposi-
ções de maior impacto para o ambiente de negócios 
do País. São projetos de lei com poder de afetar o dia 
a dia das empresas nos seguintes temas: regulamen-
tação da economia; questões institucionais; meio am-
biente; legislação trabalhista; infraestrutura e sistema 
tributário. Lembro que o desdobramento afeta toda a 
economia brasileira.

Parabéns pelo importante e grande evento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 18 de 
maio acontece, em Curitiba, a 20ª edição da Marcha 
para Jesus, movimento que vem crescendo em todo 
o planeta e é considerado o maior evento cristão e 
popular do mundo. 

Sob o tema Paz nas famílias, paz nas ruas atra-
vés de Jesus, a marcha deve reunir este ano, segundo 
os organizadores, cerca de 200 mil pessoas na cele-
bração, que será na Praça Nossa Senhora da Salete, 
no Centro Cívico, tradicional palco de manifestações 
populares da Capital paranaense. 

Reunindo fiéis de diversas denominações religio-
sas, a marcha busca chamar a atenção da sociedade 
para a importância da proteção à família e da promoção 
dos valores cristãos de solidariedade como instrumento 
para o combate à violência e à desagregação familiar. 

Criada na década de 80, na Inglaterra, a Marcha 
Para Jesus já aconteceu em 170 países. 

Há mais de 2 décadas, esta grande demonstra-
ção de fé começou a ser realizada no Brasil.

Em Curitiba, o evento é realizado anualmente des-
de o início da década de 90 e faz parte do calendário 
oficial da Prefeitura da Capital paranaense desde 2005. 

Cada participante da marcha é incentivado a con-
tribuir com 1 quilo de alimento não perecível e também 
a fazer doação de órgãos, como a medula óssea, e de 
sangue, para transplantes. 

Os alimentos não perecíveis arrecadados pela 
Rede Evangélica Paranaense de Ação Social entre os 
participantes da marcha são destinados a entidades 
assistenciais, como as Casas de Recuperação para 
Dependentes Químicos.

Atualmente uma lei estadual estabeleceu o dia 
da Marcha para Jesus no terceiro sábado de maio.

A Marcha para Jesus expressa a união da comu-
nidade cristã e tem como objetivo celebrar e divulgar 
os princípios das igrejas, como um palco para a refle-
xão sobre temas importantes de interesse público em 
favor da família e da sociedade, especialmente com 

relação a problemas como as drogas, o alcoolismo e 
a violência.

A participação cada vez mais expressiva da po-
pulação mostra que grandes segmentos da nossa so-
ciedade estão despertando para a importância de se 
preservar os valores cristãos dentro da família como 
forma de combater esses males e promover a justiça.

Como representante da comunidade evangélica, 
tivemos a satisfação de participar, desde o início, desse 
movimento, que representa uma grande manifestação 
de fé e de união de esforços em prol do bem comum 
e de testemunho em louvor a Deus.

Em um mundo cada vez mais marcado pelo ma-
terialismo, pela perda de referências éticas e morais e 
pelas ameaças representadas pelo abuso do álcool, das 
drogas e da violência, a Marcha para Jesus se tornou 
um instrumento de disseminação da fé e da capacidade 
da sociedade em se mobilizar em torno dos princípios 
cristãos de respeito a Deus e amor ao próximo. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia-
mento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na última sexta-feira, dia 19, 
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, 
esteve na Paraíba, mais especificamente no Municí-
pio de Monteiro, no Cariri do Estado, onde participou 
de audiência pública comandada pelo Presidente da 
Comissão Externa para acompanhar os Programas 
de Transposição e Revitalização do Rio São Francis-
co (CTERIOSFR), Senador Vital do Rêgo, do PMDB 
da Paraíba.

Acompanhado do Senador Vital e de outros Se-
nadores, Deputados Federais e Estaduais e de muitos 
políticos da região e também do interior do vizinho Es-
tado de Pernambuco, o Ministro pôde ver de perto a 
dificuldade das populações que necessitam das águas 
provenientes do Rio São Francisco para poder esca-
par dos efeitos danosos da seca que historicamente 
castiga o povo nordestino.

A visita foi muito oportuna, primeiro porque o Mi-
nistro constatou pessoalmente os prejuízos causados 
pelo atraso no andamento do projeto da transposição 
e, segundo, porque ele próprio garantiu para o próxi-
mo mês de junho a assinatura da ordem de serviço 
para o início das obras no trecho que passa pela ci-
dade de Monteiro.

Conforme ressaltou o Senador Vital do Rêgo Filho, 
o Ministro Fernando Bezerra garantiu que na cidade 
de Monteiro será construído o último trecho do Eixo 
Leste da transposição, que vai levar águas do Rio São 
Francisco para a bacia do Rio Paraíba, beneficiando 72 
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Municípios paraibanos das regiões do Cariri, Agreste, 
Brejo e Litoral, dentre os quais João Pessoa, Campina 
Grande, Itabaiana, Cabaceiras, Bayeux e Santa Rita.

Ao todo, 127 cidades do Estado devem ser be-
neficiadas pela transposição. Além do Eixo Leste, via 
Monteiro, a Paraíba também vai receber os canais do 
Eixo Norte da transposição, que vai beneficiar mais 55 
cidades do Sertão paraibano.

Com a visita do Ministro Fernando Bezerra e 
com as promessas feitas por ele em solo paraibano, 
esperamos que as obras relacionadas ao projeto de 
transposição de águas do Rio São Francisco para ci-
dades da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Ceará passe a ser realmente prioridade entre as 
prioridades do Governo da Presidente Dilma Rousseff, 
afinal de contas, esse não é apenas um anseio mais 
que centenário do povo nordestino, mas também, e 
sobretudo, uma necessidade da vida de um povo que 
não tem água disponível sequer para o consumo hu-
mano e que por isso morre de fome e de sede.

Muito obrigada.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

ciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados pro-
moveu, na semana passada, uma iniciativa de grande 
relevância. Foi o Seminário Internacional Marco Legal 
da Primeira Infância, que reuniu Parlamentares, ges-
tores e especialistas de vários Estados brasileiros e 
de 23 países durante 3 dias.

O objetivo do encontro foi discutir a integração 
de políticas públicas para assegurar maior atenção e 
cuidado às crianças de zero a 6 anos, contribuindo, 
assim, na construção de um marco legal para a pri-
meira infância.

Na abertura do Seminário, tivemos uma ótima 
notícia: o Presidente da Câmara, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, anunciou que criará uma Comissão 
Especial destinada a aprimorar a legislação para pro-
mover os direitos das crianças pequenas.

O Brasil tem cerca de 19 milhões de crianças 
na faixa de zero a 6 anos, segundo o Censo 2010, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A primeira infância é uma fase crucial do desenvolvi-
mento humano. Esse período é fundamental para o 
desenvolvimento da inteligência, da personalidade e 
do comportamento social. É quando ocorrem as prin-
cipais conexões entre os neurônios, as chamadas si-
napses. Por isso, defendem os especialistas, quanto 
melhor a atenção nos primeiros anos de vida, maior 
será a capacidade da criança no aproveitamento das 
oportunidades futuras. Já não existem mais dúvidas 
entre os estudiosos sobre a importância do investi-
mento nessa fase da vida, quando as crianças devem 

receber, do Estado, da família e da sociedade, os cui-
dados e os estímulos necessários para que possam 
se desenvolver plenamente.

É essencial, portanto, que as políticas públicas 
deem conta desse desafio. Precisamos aperfeiçoar as 
ações para a primeira infância, pensando em estratégias 
intersetoriais, adotadas em perfeita sintonia por áreas 
como educação, saúde, assistência social, geração de 
renda e fortalecimento das famílias.

No primeiro dia do Seminário, uma das principais 
palestras foi a videoconferência com o Prêmio Nobel 
da Economia James Heckman, da Universidade de 
Chicago. Especialista no tema, Heckman defendeu a 
adoção de políticas públicas unificadas, que sejam ca-
pazes de estimular as habilidades cognitivas, sociais 
e emocionais das crianças pequenas.

Segundo Heckman, existem períodos sensíveis 
no ciclo de vida, que são mais propícios para o desen-
volvimento dessas habilidades. E uma dessas fases é 
a primeira infância. “É uma grande oportunidade para 
o desenvolvimento dessas habilidades”, afirmou. “As 
formações sinápticas (ou seja, as conexões entre os 
neurônios) acontecem principalmente nos primeiros 
anos de vida. O cérebro nunca mais será tão fluido 
quanto nessa etapa”, disse, acrescentando que a 
atenção e o cuidado devem começar já na gestação.

De acordo com o economista, programas de lon-
go prazo mostraram que as intervenções na primeira 
infância tiveram grande impacto na vida adulta dessas 
crianças em aspectos como saúde, desenvolvimento 
de habilidades cognitivas e não cognitivas e na redu-
ção da violência. Ele disse que as políticas na primeira 
infância são as que produzem resultados mais efetivos. 
Na visão de Heckman, é essencial desenvolver ações 
para fortalecer as famílias, que precisam ser saudáveis 
e funcionais para que possam cuidar de seus filhos.

O Ministro Interino da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos, o economista Marcelo Neri, especialista em 
políticas públicas, disse que o investimento na primeira 
infância é a maior taxa de retorno social que existe. 
“Há uma janela de transformação nessa fase da vida. 
Quanto mais cedo se investir, melhor”, argumentou. De 
acordo com Neri, nos últimos anos, o Brasil avançou 
bastante no combate à pobreza entre as crianças. A 
taxa de mortalidade infantil teve uma redução de 64% 
de 2000 para 2010, e também caíram os índices de 
pobreza extrema nesse grupo etário. No entanto, ainda 
permanecem alguns desafios. Um deles é o acesso a 
creches. Segundo o economista, entre os 10% mais 
ricos da população, 45% das crianças pequenas fre-
quentam creches. Já entre os 10% mais pobres, esse 
número cai para 12%.
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A Ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento 
Social, apresentou informações sobre o Programa Bra-
sil Carinhoso, destinado a crianças de zero a 6 anos e 
lançado pela Presidente Dilma Rousseff em maio de 
2012. Segundo ela, entre os principais objetivos des-
sa política, está a ampliação do acesso a creches e 
pré-escolas, o fortalecimento da educação infantil, a 
superação da extrema pobreza entre crianças de zero 
a 6 anos, além de medidas na área da saúde, como 
a suplementação de ferro e vitamina A, a distribuição 
gratuita de medicamentos contra a asma e a expansão 
do Programa Saúde na Escola.

O especialista Jaderson Costa, do Instituto do 
Cérebro, de Porto Alegre, falou sobre as descobertas 
da neurociência e seu impacto nas políticas públicas. 
Ele explicou que a fase entre a gestação e os 3 pri-
meiros anos de vida é central para o desenvolvimento 
da criança, um período intenso e instável, com grande 
neuroplasticidade, mas também vulnerabilidade. Ou 
seja: é uma janela de oportunidades para o desenvol-
vimento das habilidades. No entanto, é também uma 
etapa da vida de muitos riscos, capazes de gerar da-
nos à criança quando ela não dispõe de um ambiente 
tranquilo e saudável.

“A maior parte das sinapses ocorre nos 3 primei-
ros anos de vida, e o ambiente em que a criança vive 
tem impacto nisso”, disse Jaderson Costa. “Os aspectos 
nutricionais, os estímulos e o afeto vão repercutir no 
desenvolvimento e no bem-estar da criança”, completou.

No segundo dia do Seminário, a Ministra Maria 
do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, res-
saltou a preocupação do Governo Federal em priorizar 
ações voltadas para as mães. “São as mulheres que 
estão com seus filhos pequenos. O Estado deve vê-las 
com atenção, porque estão numa condição especial. 
Mas é claro que precisamos de uma mudança cultural 
para que os homens exerçam a paternidade respon-
sável”, frisou a Ministra. Segundo Maria do Rosário, o 
investimento na primeira infância é primordial na luta 
contra a violência. “Nós podemos produzir vínculos 
humanos. Pessoas que cuidam umas das outras não 
agridem alguém. Não aderem a uma lógica violenta. As 
famílias precisam encontrar no projeto educativo uma 
perspectiva de não violência”, sublinhou a Ministra.

A especialista Mary Young, consultora da Univer-
sidade de Harvard, explicou que o carinho, os estímu-
los, a nutrição e a interação durante a primeira infância 
definem a arquitetura do cérebro, influenciando o com-
portamento físico e mental ao longo da vida. Apesar 
das evidências científicas que mostram a importância 
da primeira infância, segundo Mary Young, a maioria 
dos países ainda está investindo muito pouco nessa 
fase. De acordo com ela, um dos grandes desafios 

é criar uma abordagem sistêmica, capaz de aliar as 
iniciativas nas mais diversas áreas de uma forma ho-
lística. “É importante ter um Ministério que coordene 
todas as ações, além de responsabilidades comparti-
lhadas entre os entes federados”, afirmou a estudiosa.

No terceiro dia do Seminário, ouvimos palestras 
sobre programas voltados para a primeira infância em 
vários países, como China, Argentina, Peru, além do 
relato de experiências em diversas cidades brasilei-
ras. Tivemos também um importante debate sobre a 
participação da iniciativa privada nessas ações, uma 
parceria que também é fundamental. 

As discussões nesse Seminário, certamente, se-
rão o nosso ponto de partida para a atuação na Co-
missão Especial desta Casa que tem a missão de criar 
um marco legal para a primeira infância. O objetivo é 
lançar as bases para que tenhamos, no Brasil, uma 
verdadeira política de Estado, voltada para as crianças 
de zero a 6 anos, e não mais programas de governo, 
que acabam não tendo continuidade por conta das 
mudanças de gestão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
convicta de que vamos avançar muito mais a partir de 
agora. Temos uma sólida experiência técnica e científi-
ca, além de vontade política para promover uma grande 
mudança de paradigma nas estratégias direcionadas 
para as crianças de zero a 6 anos, que precisam de 
cuidados e atenção especial do poder público, da fa-
mília e de toda a sociedade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a informação é uma arma eficaz no 
somatório de esforços para reduzir as desigualdades 
numa nação. E congregar informações tem sido uma 
atividade extraordinária do Governo Federal para somar 
esforços e reduzir a pobreza ainda existente no Brasil.

Temos atualmente uma ferramenta desenvolvida 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o Mapa de Oportunidades e Serviços 
Públicos, que apresenta virtualmente a localização dos 
serviços, órgãos e instituições voltados à superação 
da extrema pobreza nos Municípios. 

O Mapa foi desenvolvido com o intuito de benefi-
ciar e orientar técnicos de assistência social de todo o 
Brasil. Nele estão disponibilizados endereços e telefo-
nes dos equipamentos públicos de assistência social, 
de segurança alimentar, postos de saúde e hospitais, 
entre outros. Alguns, inclusive, são exibidos em mapas 
de forma georreferenciada.

De acordo com a Secretaria de Avaliação e Ges-
tão da Informação do MDS, o objetivo do Mapa é servir 
como um guia, apoiando o atendimento à população. 
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A ferramenta também permite que os gestores tenham 
uma visão mais ampla da cidade para definir ações 
que gerem emprego e renda.

Esse Mapa fornece subsídios para que o gestor 
tenha informação organizada para pensar os projetos 
de inclusão produtiva. Isso facilita o encaminhamento de 
famílias que procuram os serviços de assistência social.

Atualmente, o Mapa é alimentado apenas com 
informações obtidas pelo MDS, mas a ideia é intensi-
ficar o conteúdo com dados fornecidos pelos próprios 
gestores municipais, ainda neste primeiro semestre 
de 2013.

O Mapa de Oportunidades e de Serviços Públi-
cos é um portal que reúne e organiza informações de 
diferentes fontes acerca de oportunidades de inclusão 
produtiva e disponibilidade de serviços, equipamentos 
e programas públicos identificados em Municípios, mi-
crorregiões e Estados no País.

Esse portal tem como objetivo auxiliar os técni-
cos dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e dos Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social (CREAS) e outros parceiros do 
Plano Brasil sem Miséria nas atividades de referencia-
mento de públicos aos serviços existentes. Também tem 
o propósito de sistematizar informações e indicações de 
instituições que possam auxiliar gestores públicos na 
definição de estratégias e ações de inclusão produtiva 
para população em extrema pobreza e públicos-alvo 
do Plano Brasil sem Miséria pelo País.

Com ações como essa, acreditamos que a pro-
posta de campanha de nossa Presidenta Dilma Rous-
seff poderá ser alcançada ainda neste seu primeiro 
mandato. Temos a intenção séria do Governo Federal 
de realizar essas ações e temos ainda ferramentas, 
como a que citei, que ajudam a reduzir esforços e a 
melhorar o retorno do trabalho desenvolvido. Temos a 
convicção de que estamos no caminho certo!

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, desde o ano 2000, entrou em 
cena um mercado voltado para a criação de projetos 
de redução da emissão dos gases que aceleram o 
processo de aquecimento do Planeta.

Trata-se do mercado de créditos de carbono, sur-
gido a partir do Protocolo de Quioto, acordo interna-
cional que estabeleceu que os países desenvolvidos 
deveriam reduzir, entre 2008 e 2012, suas emissões 
de Gases de Efeito Estufa – GEE 5,2% em média, em 
relação aos níveis medidos em 1990. Durante a últi-
ma Conferência do Clima – COP 17 —, realizada em 
2011, na África do Sul, as metas de Quioto foram atu-

alizadas e ampliadas para cortes de 25% a 40% nas 
emissões, em 2020, sobre os níveis de 1990 para os 
países desenvolvidos.

Sras. e Srs. Deputados, apenas para lembrar: o 
Protocolo de Quioto criou o Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo – MDL, que prevê a redução certificada 
das emissões. Uma vez conquistada essa certificação, 
quem promove a redução da emissão de gases po-
luentes tem direito a créditos de carbono e pode co-
mercializá-los com os países que têm metas a cumprir.

Mas é isso mesmo que precisa ser feito? O mer-
cado de carbono é uma boa solução? O cientista An-
drew Simms escreveu recentemente no site da New 
Scientist um artigo muito bom sobre o tema. Ele des-
creveu o que seria o “Paradoxo da Economia Ambien-
talista”, que consiste no fato de que estamos botando 
preço em algo que, quando emitido, vai ajudar na in-
tensificação daquilo que está botando em risco a vida 
como conhecemos no Planeta Terra. Isso é valido? É 
como se existisse uma cota de assassinatos para cada 
exército de cada país, e os exércitos que matassem 
menos pudessem vender essa sobra para exércitos 
que querem matar mais do que podem. 

Sr. Presidente, em linhas mais gerais, é deixar 
o mercado financeiro regulando a política ecológica 
por meio do preço do carbono! Bem, como pudemos 
observar, o mercado financeiro entrou em crise no 
mundo inteiro, e nessa mesma onda, o mercado de 
carbono também. Em janeiro deste ano a tonelada de 
carbono estava sendo negociada a 15 euros, hoje ela 
está valendo 10 euros – isso porque valorizou, pois 
estava a míseros 8 euros). A título de curiosidade, no 
inicio da abertura do mercado de carbono, a tonelada 
valia 30 euros.

O Parlamento Europeu está em vias de votar pro-
posta da Comissão Europeia sobre o congelamento 
dos leilões de emissões de carbono. Busca, com esse 
congelamento, manifestar a sua oposição tanto ao co-
mércio quanto ao leilão de emissões.

Ora, é que o mercado de carbono era uma boa 
ideia no papel e até teve uma grande participação do 
Brasil na criação do MDL (Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo). Mas como toda commodity, o carbono 
está longe de não sofrer com as flutuações do merca-
do. E nosso meio ambiente não pode ficar a mercê da 
lógica do mercado.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, o mercado de 
carbono, do jeito que funciona atualmente. não é be-
néfico para a sociedade humana. Ele não evita a in-
tensificação do efeito estufa. As metas do Protocolo 
de Quioto são, ainda, muito modestas e o acordo não 
conta com a participação dos 2 maiores poluidores: 
Estados Unidos e China.
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Entendo que as cotas para cada país devem ser 
revistas, para aí, sim, poder existir uma taxação mais 
justa da tonelada de carbono emitida, como solução 
mais justa. Até lá, importante um congelamento dos 
leilões, tal como busca fazer a Comunidade Europeia.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, hoje, para 
fazer eco à voz da ANAJURE – Associação Nacional 
de Juristas Evangélicos que, neste momento, convoca 
a Igreja brasileira para oração e ação em prol da Síria.

Neste mês de abril, diversas entidades que atuam 
pela liberdade religiosa no mundo, como a Religious 
Liberty Partnership (RLP), lançaram uma declaração, 
chamada Declaração de Istambul, sobre a crise pela 
qual passa, atualmente, a Síria.

O texto pede atenção às minorias étnicas e reli-
giosas vulneráveis e será encaminhado para o Embai-
xador Especial das Nações Unidas no país. 

Aproveito esta tribuna, também, para pedir aos 
cristãos do Brasil que, no Domingo Mundial do Refu-
giado, próximo dia 23 de junho, se unam em oração 
pelos cristãos da Síria. 

Senhoras e senhores, a Declaração Istambul 
sobre a Igreja na Síria, que também é assinada pela 
ANAJURE, aborda a situação de cristãos e de outras 
minorias. 

Quero aqui, Sr. Presidente, como membro da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, convocar 
não só o Brasil, mas toda a comunidade internacional a 
prover suficiente proteção para todas as comunidades 
étnicas e religiosas, bem como seus locais históricos, 
religiosos e culturais. 

A Declaração foi elaborada no encontro anual de 
organizações da RLP, que aconteceu em Istambul, no 
mês passado. 

Quero registrar, nesta tribuna, o compromisso da 
Religious Liberty Partnership, que já se sensibilizou e 
se comprometeu a trabalhar em prol de uma solução 
pacífica para a atual crise, incluindo a reconciliação en-
tre várias comunidades étnicas e religiosas. É preciso, 
senhoras e senhores, utilizar práticas que priorizem o 
bem-estar de todos os sírios e prover assistência, ad-
vogando em nome dos vulneráveis. 

Como cristão e representante evangélico no Con-
gresso Nacional brasileiro, apoio o apelo de nossas 
irmãs e irmãos sírios à Igreja mundial para orar pela 
nação e pela Igreja síria em meio à atual crise. Quero 
convocar, desta tribuna, todas as denominações cristãs 
e organizações mundiais a levar este apelo aos seus 

membros, em reconhecimento de que nós somos um 
corpo unido em Cristo.

O êxodo de cristãos e outras minorias étnicas e 
religiosas da Síria, bem como os ataques e destruição 
de locais religiosos de todas as religiões é uma das 
preocupações listadas no documento, Sr. Presidente. 
A falta de respeito aos direitos humanos e de segu-
rança e bem-estar também integram a lista de pontos 
de atenção na Síria. 

Peço, assim, senhoras e senhores, que possa-
mos todos nos unir em um único esforço de oração e 
ação em favor dos nossos irmãos da Síria.

Que Deus abençoe a Síria!
Que Deus abençoe o Brasil!
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, a recente resolução do 
Conselho Federal de Medicina sobre o aborto me fez 
lembrar a frase: “A democracia é o pior regime, com 
exceção de todos os outros”. Só mesmo na democra-
cia um órgão de classe, sem competência normativa, 
julga que o aborto de um feto até a 12ª semana de 
gravidez é correto. 

É preciso saber que a nossa democracia não é 
tão permissiva. Ela permite que cada um fale o que 
pensa, mas é o Parlamento quem decide sobre as 
regras que vão regular a sociedade, inclusive sobre a 
competência do Conselho Federal de Medicina.

Por ser uma autarquia federal, o Conselho não 
pode ultrapassar os limites legais da sua competên-
cia. A Lei nº 3.268, de 1957, é quem dá as atribuições 
do Conselho Federal de Medicina. Ela diz que cabe 
ao Conselho “zelar pelo perfeito desempenho ético da 
Medicina”, mas não dá autorização para o Conselho 
dizer o que é ético. Ao dizer que é bacana o aborto até 
a 12ª semana, o Conselho Federal de Medicina deu 
um passo além de suas sandálias.

Pela opinião do Conselho, o aborto foi absolvi-
do moralmente. Segundo o seu presidente, porque o 
Estado é laico e porque as decisões deveriam ser to-
madas de acordo com a vontade da sociedade e não 
como querem alguns grupos.

Como o presidente é um técnico, poderíamos 
esperar que aplicasse o vocabulário de acordo com 
o significado. Do contrário, usa retórica política. De-
veria, ao menos, saber que no mundo ocidental não 
existe Estado confessional. Estado laico é aquele que 
não tem uma religião que oriente a estrutura legal. No 
Brasil, as leis são formuladas pelos representantes do 
povo, ao captarem os seus anseios.

Como é um presidente competente, não se es-
pera que confunda Estado com sociedade. Estado é o 
corpo jurídico. Sociedade é a comunhão das pessoas 
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e dos seus valores. Querer uma sociedade laica sig-
nifica ignorar a história.

Quando acusa que poucos influenciam as de-
cisões políticas, poderíamos perguntar: quem seria 
o pequeno grupo que quer mudar a regra do aborto, 
o Conselho Federal de Medicina ou a opinião pública 
brasileira? Precisamos reconhecer que no Parlamento 
brasileiro se encontram os representantes da sociedade.

Humildemente sabemos que os representantes 
não são dotados de onisciência que tudo sabe. Os Par-
lamentares precisam de informações para estabelecer 
um juízo sobre os interesses da sociedade.

Se os avançados conselheiros consideram o 
aborto um tema sanitário, poderiam ter comparecido ao 
Parlamento e falado, em nome próprio, sobre a ques-
tão, escusando a Autarquia que guarda uma ética. A 
Casa do Povo costuma ouvir todos os lados.

Mas não pode descuidar de trazer argumentos 
com razoável sentido. Como dizia Ulysses Guimarães, 
“Nesta Casa tem de tudo, menos burro”.

Parece-me carente de lógica simples o argumento 
do Conselho quando diz que proibir o aborto até a 12ª 
semana restringe a autonomia da mulher em decidir 
sobre o próprio corpo. Se entendi direito, não haveria 
problema para o Conselho restringir a autonomia da 
mulher quando o feto chegasse na 13ª semana. Seria 
preciso, então, avisar as mulheres que a autonomia 
delas tem prazo de validade.

Da mesma forma, chega a ser decepcionante ou-
vir uma autoridade médica justificar o aborto, porque 
a mulher tem direito sobre o próprio corpo. Se isso for 
lógico, quando alguma mulher estiver aficionada pelo 
grande pintor Van Gogh, ela poderá decepar a própria 
orelha, para ficar igual ao mestre. A orelha, sim, é par-
te do corpo da mulher. Tem o mesmo cromossomo.

Justificar o aborto por ser o feto parte da mulher 
fere a ciência e a lógica elementar. Materialmente, a 
mãe é a hospedeira, que alimenta o feto. Biologica-
mente, o ser que está no ventre é igual ao que estará 
no colo da mãe com 1 ano de idade.

Podemos também abordar a questão de maneira 
legalmente laica. Se biologicamente um ser de 1 ano é 
igual a um feto no útero materno, porque poderíamos 
matar o feto e não o bebê? Ser contrário ao aborto 
não é uma questão religiosa. É uma questão lógica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a re-
solução do Conselho Federal de Medicina é para dei-
xar um cético muito preocupado. Quando a Autarquia 
expressa um juízo de valor dessa forma, que confian-
ça poderá ter-se na ética, no momento em que julgar 
um médico por atuar clandestinamente em clínica de 
aborto? Irá aplicar a lei ou a ideologia do Conselho?

Muito obrigado.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, sábado próximo, dia 27, uma 
categoria de trabalhadores brasileiros comemora o 
seu dia, o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas.

Ao contrário de anos anteriores, neste sábado 
haverá motivos de sobra para comemoração do dia 
das domésticas, poucos dias depois desta Casa do 
Congresso Nacional realizar sessão solene quando 
foi promulgada a Emenda Constitucional nº 72, que 
estende aos empregados domésticos os mesmos di-
reitos já assegurados aos demais trabalhadores ur-
banos e rurais.

Dois de abril de 2013, um dia para ficar na his-
tória. A partir dessa data, os direitos trabalhistas no 
Brasil passaram a ser iguais para todas as categorias 
de trabalhadores.

A Emenda Constitucional nº 72, de 2013, revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal. 
Garante direitos trabalhistas para babás, faxineiros e 
cozinheiros e demais trabalhadores de residências, 
que já são assegurados aos trabalhadores urbanos 
e rurais, como jornada semanal de 44 horas, com no 
máximo de 8 horas diárias de trabalho, FGTS e pa-
gamento de horas extras em valor pelo menos 50% 
acima da hora normal.

Para outros direitos, o texto prevê a necessida-
de de regulamentação, a exemplo do pagamento de 
seguro-desemprego, da remuneração do trabalho no-
turno superior à do diurno e da contratação de seguro 
contra acidentes de trabalho.

Aprovamos uma carta de alforria. Foi uma con-
quista histórica dos trabalhadores domésticos de todo 
o País. Apagamos de vez essa infâmia, essa injustiça 
da nossa Constituição. A nossa Constituição democrá-
tica não pode marginalizar trabalhadores.

Tomei a iniciativa de apresentar essa emenda à 
Constituição ao ver o Governo Federal recuar desse 
propósito, em 2008, quando começou a elaborar um 
estudo para estabelecer um tratamento isonômico en-
tre os trabalhadores. A principal dificuldade encontra-
da pelos técnicos do Governo para a conclusão dos 
trabalhos foi o argumento de aumento dos encargos 
financeiros.

É importante ressaltar que o Brasil, como Estado-
-membro da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), destaca-se, entre todas as nações integrantes, 
como o primeiro a ratificar a Convenção sobre o Tra-
balho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalha-
dores Domésticos, aprovada em junho de 2011, em 
Genebra, na Suíça.

Reconhecemos que a medida elevará os encar-
gos sociais e trabalhistas. Mas a existência de traba-
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lhadores de segunda categoria representava um atraso 
no processo democrático. Uma vergonha, uma nódoa 
que tínhamos o dever de apagar da nossa Constitui-
ção Cidadã!

Existem cerca de 7,5 milhões de trabalhadores 
domésticos no Brasil, dos quais 2 milhões não têm 
carteira assinada. A formalização entre empregados 
domésticos não chega a 40%. O Brasil é um dos pa-
íses que mais empregam trabalhadores domésticos, 
porém, trabalhadores até então à margem dos direitos.

Considero essa medida uma das mais importan-
tes em 40 anos de minha carreira política, quando tive 
a oportunidade de ser Governador de Mato Grosso, 
Senador da República, Deputado Estadual, Prefeito 
de Rondonópolis e agora Deputado Federal no se-
gundo mandato.

A proposta foi aprovada sem problemas na Câ-
mara. No Senado, foi à votação em plenário em ape-
nas 3 meses, sendo aprovada em dois turnos, por 
unanimidade.

E, no dia 2 de abril, a emenda foi promulgada 
pelo Congresso Nacional. Foi uma vitória de mais de 
7 milhões de trabalhadores domésticos. Mais ainda, 
a grande vitória de todo o povo brasileiro, porque de-
mos um exemplo para o mundo, ao apagar da nossa 
Carta Magna os últimos resquícios da mão longa da 
escravidão.

Parabéns a todos os trabalhadores domésticos 
do País!

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, subo hoje a esta tribuna para 
informar que enviei uma indicação ao Ministro das Co-
municações para que solicite à ANATEL providências 
em relação à publicidade dos índices de qualidade dos 
serviços de telefonia fixa e móvel.

Hoje temos na telefonia móvel 12 indicadores 
que são avaliados pela ANATEL, porém, o usuário de 
telefonia não tem acesso fácil a essas informações. 
Os índices não são publicados pela Agência e os da-
dos não aparecem por operadora, por localidade ou 
por Estado. 

Essas informações não são de fácil acesso no 
site da ANATEL, tampouco repassadas pela central de 
atendimento. Para um consumidor conseguir esses in-
dicadores, terá que fazer uma extensa pesquisa pelas 
páginas da Agência na Internet.

Se o usuário de telefonia móvel e fixa fosse infor-
mado desses indicadores, poderia avaliar e escolher 
a operadora que lhe fosse mais conveniente. Sendo 
assim, haverá das empresas uma preocupação defi-

nitiva e concreta na melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados.

Com base na falta de publicação dessas infor-
mações e como isso afeta os consumidores, encami-
nhei a indicação sugerindo que a ANATEL publique 
mensalmente os índices em um ranking nacional de 
qualidade das operadoras, separadamente, de telefo-
nia fixa e móvel. 

Solicitei também que o site da ANATEL na Inter-
net seja reformulado e adequado, para que de maneira 
clara os consumidores tenham acesso às informações 
sobre os índices e a relatórios de qualidade.

As empresas de telefonia faturam R$ 200 bilhões 
por ano, sendo assim, os milhões de assinantes dos 
serviços de telefonia devem ser considerados. Te-
nho certeza de que essas medidas trarão melhoria 
na qualidade dos serviços prestados à população do 
nosso País!

Obrigado.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, foi com grande satisfação 
que pude contribuir para a aprovação do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) nº 277, de 2005, que regu-
lamenta a aposentadoria especial para pessoa com 
deficiência física. Afinal, trata-se de uma reivindicação 
antiga desse segmento e da regulamentação de uma 
previsão constitucional, ou seja, já é um direito das 
pessoas com deficiência há quase 25 anos.

Na Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre o 
apoio às pessoas portadoras de deficiência e à sua 
integração social, destaca-se a “preservação da au-
tonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral”.

O Ano Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia, fixado pela ONU em 1981, ressaltou o direito dos 
deficientes a oportunidades idênticas às dos demais 
cidadãos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em todo 
o País verificou-se o aumento do número de pessoas 
com deficiência, sobretudo em função da violência 
urbana. Isso mudou o perfil desse segmento, antes 
formado por deficiências ocasionadas por doenças. 

O Censo de 2010 aponta que 45,6 milhões de pes-
soas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, 
o que corresponde a 23,9% da população brasileira. 
A esmagadora maioria (mais de 38 milhões) vive em 
áreas urbanas. No mercado de trabalho, também há 
diferenças importantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dos defi-
cientes que estão em idade ativa, 53% estão desocu-
pados ou fora do mercado de trabalho. O percentual de 
trabalhadores com deficiência que trabalha por conta 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12459 

própria é de 27,4%, enquanto o percentual dos sem 
carteira assinada é 22,5%.

O importante é que o projeto aprovado vai dar 
mais qualidade de vida ao trabalhador brasileiro por-
tador de deficiência física. Pelo projeto, os segurados 
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) por-
tadores de deficiência poderão gozar de aposentadoria 
com redução de tempo de contribuição de acordo com 
o grau de deficiência (grave, moderada, leve).

Pela lei aprovada, fica assegurada a concessão 
de aposentadoria pelo RGPS ao segurado por defi-
ciência, observadas as seguintes condições: aos 25 
anos de tempo de contribuição para o homem e 20 
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiên-
cia grave; aos 29 anos de tempo de contribuição para 
o homem e 24 anos, se mulher, no caso de segurado 
com deficiência moderada; aos 33 anos de tempo de 
contribuição para o homem e 28 anos, se mulher, no 
caso de deficiência leve. Finalmente, aos 60 anos de 
idade, se homem, e 55 anos, se mulher, independente 
do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo 
mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a 
deficiência por igual período. 

Sem dúvida alguma, trata-se de uma conquista 
histórica, que veio reduzir as desigualdades e equiparar 
oportunidades. Espero que a Presidenta Dilma Rous-
seff possa sancionar o projeto o mais rápido possível. 

Muito obrigado.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pronunciamento en-

caminhado pelo orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Núcleo Agrário do Partido dos 
Trabalhadores realizou, nos dias 10 e 11 de abril, o Se-
minário 10 anos de Políticas para Agricultura Familiar 
– Avanços e Desafios.

O objetivo desse Seminário, que contou com a 
participação de mais de 140 representantes de mo-
vimentos sociais, pesquisadores e gestores públicos 
de diversas áreas do Governo Federal, era analisar 
os avanços das políticas públicas para a agricultura 
familiar nestes 10 últimos anos de Governo e 17 anos 
de PRONAF; discutir os limites das atuais políticas 
e os desafios para novos avanços nas políticas para 
a agricultura familiar e indicar propostas legislativas 
e sugestões a serem encaminhadas ao Congresso 
Nacional e junto ao Poder Executivo relacionadas à 
agricultura familiar.

O evento revelou que há um reconhecimento 
unânime de que o processo histórico de construção 
das políticas agrícolas para os agricultores familiares e 
campesinos nestes 10 anos foi exitoso, destacando-se:

a) o reconhecimento do PRONAF como 
política resultante de propostas concebidas 

pelos movimentos sociais rurais e acolhida 
pelo Governo Federal;

b) elevação significativa dos recursos fi-
nanceiros disponibilizados nos últimos 10 anos;

c) criação de linhas de crédito focadas 
em públicos específicos (jovem, mulher, eco-
logia, etc.);

d) criação do SEAF, PAA e PNAE;
e) reestruturação da ATER, entre outras.

No entanto, foram identificados na implementação 
dessas políticas limites que precisam ser superados. 

Entre os principais encaminhamentos, podemos 
relacionar:

a) Assentamento imediato de 160 mil fa-
mílias acampadas, mais urgência na solução 
deste contingente de famílias acampadas e 
a espera da definição da criação das novas 
áreas de assentamentos rurais. Inúmeros re-
latos indicam para acampamentos que estão 
há muitos anos aguardando a definição sobre 
o assentamento de suas famílias. Essa medi-
da contribuiria para a minimização dos confli-
tos fundiários, para a dignidade das famílias 
acampadas e para o processo de reforma 
agrária no Brasil.

b) Ajustes e Inovações no PRONAR – 
Faz-se urgente a realização de ajustes no 
PRONAF que deem facilidades no acesso aos 
agricultores que utilizam sistemas agroecológi-
cos de produção e maior participação de jovens 
e mulheres. Também é necessário combater 
as práticas vinculantes da concessão do cré-
dito aos insumos químicos, fator de indução 
do envenenamento dos trabalhadores rurais 
e dos alimentos produzidos. Como inovação 
no PRONAF, que se iniciem as tratativas para 
modelos desbancarizados de apoio financeiro 
à agricultura familiar e uma nova sistemática 
de crédito rural para os assentados pela re-
forma agrária.

c) ATER – Garantir que a nova entidade 
nacional de ATER, anunciada pela Presidenta 
Dilma, fique sob a gestão do Ministério do De-
senvolvimento Agrário. Atuar fortemente para 
a ampliação dos recursos orçamentários da 
ATER, de modo a propiciar o maior número 
de agricultores familiares recebendo os ser-
viços contratados.

d) Garantia de renda – Iniciar as tratativas 
para o desenvolvimento e implementação de 
uma nova política de sustentação de renda na 
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agricultura familiar, nos moldes de um seguro 
de renda, de caráter permanente e contínuo.

e) Mercados institucionais – Garantir a 
ampliação do orçamento do PAA para R$ 2 
bilhões até 2014, buscando a inclusão de um 
número maior de famílias participantes, princi-
palmente das comunidades tradicionais e dos 
assentados pela reforma agrária. No âmbito 
do PNAE, intensificar a vigilância sobre os 
governos municipais que não cumprem com 
o disposto em lei, deixando de adquirir o mí-
nimo de 30% dos alimentos produzidos pela 
agricultura familiar.

f) Comercialização – Resolver definiti-
vamente as questões que impedem a imple-
mentação do SUASA adaptado e adequado às 
condições da agricultura familiar. Nos últimos 
três planos Safra, foram anunciadas medidas 
que não foram implementadas, efetivamente. 
Esse é um tema central para o fortalecimento 
da agricultura familiar e camponesa, na busca 
pela sua autonomia financeira e sustentabili-
dade econômica.

Essas e outras questões que integram o docu-
mento final aprovado no Seminário foram entregues 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pela pessoa 
do Secretário da Agricultura Familiar, Valter Bianchini, 
hoje à tarde, para que sejam contempladas no Plano 
Safra que será anunciado em breve.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o aumento da SELIC – a taxa de juro 
básico da economia – foi somente de 0,25%, elevando-
-a para 7,5%. Mas pode-se dizer que houve empate. 
O “lobby do tomate” queria mais, muito mais, como se 
viu no noticiário econômico dos dias seguintes à de-
cisão do COPOM.

O BC cedeu, nem tanto, porém.
Na quarta-feira, 17, o COPOM anunciou o ajuste 

na taxa depois de quase 2 anos, contudo não indicou 
um viés de alta, significando que a instituição vai ava-
liar o cenário nas próximas semanas antes de decidir 
se continua ou não a aumentar a SELIC, piso para 
todas as outras taxas cobradas e pagas pelo sistema 
financeiro.

Sr. Presidente, na acirrada disputa travada entre 
o BC – diga-se, o Governo – e a poderosa frente de 
interesses pelos juros altos, como assinalado, parece 
ter havido mesmo um empate. Aliás, não é de hoje que 
os rentistas enfrentam as autoridades econômicas do 
País: em 1976, o ex-Ministro Mário Henrique Simon-

sen também sofreu horrores nas mãos perniciosas 
desses mesmos grupos, que o desmoralizaram com 
a chamada “inflação do chuchu”.

Agora, Sr. Presidente, o símbolo para a queda de 
braços foi o tomate, ficando a expectativa de qual será 
o hortigranjeiro de que se valerão no futuro.

Sr. Presidente, é verdade que a inflação recru-
desceu no primeiro trimestre do ano e o tomate lide-
rou os aumentos registrados na alimentação, com um 
aumento de até 400% no seu preço.

No entanto, a balela é que “o mundo poderia aca-
bar”. Chegou-se até mesmo a pregar um incremento 
de 2% na SELIC para um combate mais direto à infla-
ção. As consequências poderiam ser o desemprego 
em massa, uma queda maior nos investimentos e o 
crescimento zero do PIB. A jogada não deu certo: era 
também uma armadilha política com potencial para 
influenciar nos rumos da eleição de 2014.

Uma coisa é certa, Sr. Presidente: os preços do 
tomate e de outros hortigranjeiros já voltaram aos seus 
níveis normais e a retomada do ciclo de ajustes da 
SELIC seguirá seu curso normal – se tiver de ser au-
mentada, será, mas “com cautela e prudência”, como 
reiterou o ex-Ministro Delfim Netto, em artigo publicado 
na revista CartaCapital desta semana:

“Somente manipular a taxa de juros não 
garante a redução da inflação com crescimen-
to da economia. A verdade é que o magnífico 
plano de estabilização que criou o real nunca 
entregou o que prometeu: uma inflação civili-
zada e estável entre 2% e 3% ao ano e a re-
cuperação de um crescimento mais robusto 
de 5% a 6%.”

“É preciso reconhecer que, nos últimos 
14 anos, a taxa média de inflação anual foi de 
6,36%, namorando o seu limite superior. Não 
é razoável continuar a aceitar pacificamente 
aquela inflação, ainda mais quando acompa-
nhada de um crescimento médio do PIB da 
ordem de 2,97%.”

Delfim Netto faz ainda uma afirmação que rebate 
“os gênios dos juros altos”:

“É tempo de flexibilizarmos o mercado 
de trabalho sem violar os direitos constitucio-
nais dos trabalhadores, se quisermos ter no 
longo prazo uma taxa de inflação civilizada e 
um crescimento robusto.”

O ex-Ministro tem toda razão, afinal de contas 
ele não é nenhum bolsista de economia, tampouco, 
pelo que se sabe, não é também defensor dos gran-
des investidores, interessados unicamente nos ganhos 
fáceis da especulação financeira.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia-
mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta última semana, ouviu-se falar 
muito da proposta do Senador Romero Jucá de instituir 
dois tipos de multa a serem pagas pelo empregador 
em caso de demissão de empregados domésticos: 
5% ou 10% sobre o saldo acumulado do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Atualmente, 
quando um trabalhador é demitido sem justa causa, a 
empresa paga a ele uma multa correspondente a 40% 
do FGTS acumulado. 

Aproveito o momento para lembrar de um plei-
to do empresariado nacional pelo qual luto: o fim da 
multa de 10% sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) paga pelo empregador no caso de 
demissão sem justa causa ou imotivada. Essa contri-
buição foi criada em 2001, num momento em que a 
União convocou os empregadores para socorrer as 
finanças do FGTS. Hoje a situação do Fundo é outra 
e esse adicional não beneficia o empregado, aumenta 
os custos trabalhistas das empresas e diminui a com-
petitividade da indústria brasileira. Por isso, precisamos 
urgentemente aprovar o Projeto de Lei Complementar 
nº 200, de 2012.

Segundo o acordo feito com o Governo, a multa 
vigoraria até que fosse ressarcido ao Fundo as perdas 
com o Governo Collor. O Conselho Curador do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço estipulou que a 
contribuição seria extinta em julho de 2012 e até hoje 
ela se mantém. 

Ora, caros colegas, já é tempo de agilizarmos a 
votação e extinção desse encargo, que dói no bolso 
de quem emprega.

Na época de instabilidade econômica, o em-
presariado nacional compareceu e ajudou de forma 
decisiva para colaborar com o País. Porém, hoje a si-
tuação do FGTS é outra. De acordo com os números 
de 2010, o Fundo arrecadou mais de 61 bilhões de 
reais. A contribuição adicional respondeu por pouco 
mais de 2 bilhões, ou seja, 3,8% do total arrecadado. 
Portanto, a contribuição adicional não se justifica mais. 
A extinção desse tributo significaria uma perda de re-
ceita de menos de 4%. Um percentual perfeitamente 
absorvível pelo FGTS. 

Nesta semana pretendemos buscar assinaturas 
dos Líderes partidários para um requerimento de ur-
gência na votação do PLP 200/2012, que acaba com 
a multa de 10% sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) paga pelo empregador no caso de 
demissão sem justa causa ou imotivada. O PLP encon-

tra-se pronto para votação, mas precisa de acordo das 
Lideranças partidárias para entrar na Ordem do Dia. 

Essa é uma luta justa e que merece a atenção 
desta Casa.

São estas as minhas considerações.
Sr. Presidente, peço que este discurso seja regis-

trado nos órgãos de comunicação desta Casa.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, após uma exaustiva discus-
são, conseguimos aprovar emenda de minha autoria 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
da Câmara dos Deputados garantindo que a carteirinha 
dos estudantes não seja monopolizada por entidades 
e que, para evitar falsificações e facilitar a fiscalização 
do cumprimento da lei, ela seja feita em um modelo 
único, a ser disponibilizado às entidades estaduais e 
municipais para a confecção do documento. 

Queremos, ainda, que a arte da carteirinha seja 
disponibilizada de graça para a confecção do docu-
mento, já que se trata de um direito conquistado com 
muita luta pelos estudantes. 

Outra questão fundamental é a fiscalização da 
venda dos ingressos com desconto. Temos que garantir 
que todos os estudantes do País tenham acesso ao 
desconto de 50% sobre o preço cobrado nos ingres-
sos de teatro, shows, cinema e eventos esportivos e 
culturais. 

A proposta de emenda que apresentei e foi aca-
tada pelo Relator integra o Projeto de Lei nº 4.571, de 
2008, que regulamenta o benefício do pagamento de 
meia-entrada para estudantes e idosos em cinemas, 
teatros, competições esportivas e espetáculos culturais. 

O projeto também estabelece a concessão do 
direito a 40% do total dos ingressos disponíveis para 
cada evento. Mas, repito, precisamos fiscalizar rigoro-
samente, pois a meia-entrada é um direito conquistado 
com muita luta.

Sempre defendi que a carteira de identidade es-
tudantil, popularmente conhecida como carteirinha de 
estudante, seja oferecida gratuitamente por associa-
ções que atuem de forma organizada e comprometi-
da com os estudantes, lutando sempre pelo respeito 
aos direitos das crianças e jovens e pela conquista 
de novas propostas que busquem, especialmente, o 
ideal de justiça. 

Denunciamos, em Minas Gerais, o fato de a me-
dida, prevista em lei, não ser respeitada pelos empre-
sários. Fui autor, como Deputado Estadual, do Projeto 
de Lei nº 59, de 2007, que buscava a regulamentação 
da meia-entrada e da emissão das carteirinhas de es-
tudante. Em Uberlândia, na época como Vereador, fui 
autor da lei de meia-entrada.
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Os direitos dos estudantes devem ser respeitados, 
e a meia-entrada, uma conquista da juventude prevista 
em leis municipais e estaduais, precisa ser assegura-
da. Fiscalizações severas na venda de ingressos para 
shows, teatros, cinemas e outros espetáculos também 
precisam ser realizadas. O importante é garantir que 
a lei seja cumprida e que os empresários, caso não a 
respeite, sejam penalizados. 

Cheguei, inclusive, a denunciar, por diversas ve-
zes, a ação de promotores de espetáculo que burlam a 
lei, em alguns casos, aumentando o preço das entra-
das para prejudicar os estudantes e, em outros casos, 
recusando a carteirinha estudantil. Fiz essa denúncia 
após fiscalização que eu mesmo realizei em eventos. 

As leis que instituem o direito à meia-entrada 
para os alunos matriculados nas intuições de ensi-
no fundamental, médio e superior estão longe de ser 
cumpridas de fato. Por isso, esse debate pela Câmara 
dos Deputados, tanto no Estatuto da Juventude como 
nesse projeto de lei, é fundamental. 

Essas discussões já duram mais de 70 anos. A 
meia-entrada foi instituída no País na década de 40. De 
um lado, as entidades estudantis buscam fazer valer 
o direito à meia-entrada, através da apresentação da 
carteirinha. Do outro, os promotores de evento, produ-
tores culturais e dirigentes das casas de espetáculo 
contestam a meia-entrada sob a alegação de que o 
desconto obrigatório, não sendo subsidiado, inviabiliza 
a realização dos eventos.

Ora, o pagamento de meia-entrada em eventos 
culturais, esportivos e de lazer é considerado uma con-
quista histórica pelo movimento estudantil. O princípio 
da meia-entrada reflete a necessidade de complemen-
tação do ensino formal, promovendo a interação en-
tre a sala de aula e os bens culturais disponíveis no 
mercado. Através do acesso diferenciado à cultura, ao 
esporte e ao lazer o estudante poderá ampliar seus 
conhecimentos e sua formação cultural.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 

Fátima Pelaes PMDB 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 3

RONDÔNIA

Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 2

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
Eudes Xavier PT 
Total de CEARÁ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Leonardo Gadelha PSC 
Major Fábio DEM 
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Total de PERNAMBUCO 2

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulão PT 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

José Carlos Araújo PSD 
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Sérgio Brito PSD 
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PSD 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Stefano Aguiar PSC 
Total de MINAS GERAIS 10

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Felipe Bornier PSD 
Jean Wyllys PSOL 
Walney Rocha PTB 
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
João Paulo Cunha PT 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Total de SÃO PAULO 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Andre Vargas PT 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARANÁ 4

SANTA CATARINA

Pedro Uczai PT 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Jerônimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Renato Molling PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 4

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Artur Bruno PT 
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Henry PMDB 
Total de PERNAMBUCO 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Colbert Martins PMDB 
Fábio Souto DEM 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Luiz de Deus DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 8
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MINAS GERAIS

Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de MINAS GERAIS 4

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Ezequiel PMDB 
Jandira Feghali PCdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 5

SÃO PAULO

Gabriel Chalita PMDB 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS 
Total de SÃO PAULO 3

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Magda Mofatto PTB 
Sandro Mabel PMDB 
Total de GOIÁS 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Total de PARANÁ 1

SANTA CATARINA

Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mauro Mariani PMDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Atendendo rigorosamente ao Regimento, encerro a 
sessão, transferindo o painel e convocando Sessão 
Deliberativa Extraordinária para hoje, quarta-feira, dia 
24 de abril, às 20h03min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

Votação

ITEM ÚNICO

PROJETO DE LEI Nº 308-B, DE 2007 
(Do Sr. Pompeo De Mattos)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 308-B, de 2007, que 
modifica o artigo 291, em seu parágrafo único, 
306 e 308 e revoga o artigo 292 do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei n º 9.503 de 23 de se-
tembro de 1997); tendo pareceres: da Comis-
são de Viação e Transportes, pela aprovação, 
com substitutivo (Relator: Dep. Hugo Leal); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda, de acordo com o Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes (Relator: 
Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto). 

Tendo apensados (7) os PLS nº nºs 
2.592/07, 2.595/07, 5.006/13, 5.075/13, 
5.119/13, 5.348/13 e 5.395/13.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 2 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PERÍ-
ODO DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIEN-
TE DA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 70, RE-
ALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013 – RETI-
RADO PELA ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Com 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, eu estive na cidade de Santa Branca, com 
o Prefeito Adriano Pereira e, na segunda-feira, com 
o Prefeito de Cabreúva, o jornalista Henrique Martin. 

O Ministro Marco Antonio Raupp, da Ciência e 
Tecnologia, está batalhando conosco para a criação 
de um parque tecnológico em Guarulhos. A segunda 
maior cidade do Estado merece um parque tecnológico. 

É importante que esta Casa esteja sensível à 
manifestação dos povos indígenas, que se concentram 
na Comissão de Justiça. Uma frase foi muito forte para 
mim: “Índio sem terra não é índio.” A terra tem o espí-
rito e a memória dos nossos ancestrais. 

Pela não formação da Comissão Especial da 
PEC nº 215!

Muito obrigada, Sr. Presidente 
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ÀS 20 HORAS E 3 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Henrique Eduardo Alves
André Vargas
Fábio Faria
Marcio Bittar
Simão Sessim
Maurício Quintella Lessa
Biffi
Gonzaga Patriota
Wolney Queiroz
Vitor Penido
Takayama
Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 8

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS 
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiuba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 

Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 8

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 

Ata da 85ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Extraordinária, Noturna, da 3ª Sessão  

Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
24 de abril de 2013

Presidência do Sr.: Henrique Eduardo Alves, Presidente
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Leomar Quintanilha PMDB 
Nilmar Ruiz PEN 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV 
Simplício Araújo PPS 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 17

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ilário Marques PT 
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 

Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 21
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ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 8

SERGIPE

Almeida Lima PPS 
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Félix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 

Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Humberto Souto PPS 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataíde DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
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Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 49

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eurico Júnior PV 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12469 

Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV 
Roberto Freire PPS 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 68

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 15

MATO GROSSO DO SUL

Akira Otsubo PMDB 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV 
Rubens Bueno PPS 
Sandro Alex PPS 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 27
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SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS 
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jerônimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`Ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
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 
Total de RIO GRANDE DO SUL 30

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 

A lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 478 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser publicado)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Tem a palavra o Deputado Leonardo Monteiro.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS 
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiuba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
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Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 8

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Nilmar Ruiz PEN 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 

Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV 
Simplício Araújo PPS 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 17

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ilário Marques PT 
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
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Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 23

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 

Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 9

SERGIPE

Almeida Lima PPS 
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Félix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Humberto Souto PPS 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataíde DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 49

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 

Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eurico Júnior PV 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 41
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SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV 

Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 67

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 15
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MATO GROSSO DO SUL

Akira Otsubo PMDB 
Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV 
Rubens Bueno PPS 
Sandro Alex PPS 
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 29

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS 
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 

Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jerônimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`Ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
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 
Total de RIO GRANDE DO SUL 29

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– A lista de presença registra o comparecimento de 
478 Senhores Deputados.

Passa-se à Ordem do Dia.
Presença Casa: 478 Sras e Srs. Deputados:

Câmara dos Deputados

54ª Legislatura

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 85 – 24/04/2013

Total de Parlamentares: 478

Partido Bloco
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RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 8

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS 
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiuba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 8

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Nilmar Ruiz PEN 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV 
Simplício Araújo PPS 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 17

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
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Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ilário Marques PT 
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 

Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 23

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 9

SERGIPE

Almeida Lima PPS 
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
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Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Félix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Humberto Souto PPS 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataíde DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 

José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 50

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
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Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eurico Júnior PV 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 44

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 

Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV 
Roberto Freire PPS 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 68
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MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 15

MATO GROSSO DO SUL

Akira Otsubo PMDB 
Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 

Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV 
Rubens Bueno PPS 
Sandro Alex PPS 
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 29

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS 
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Bohn Gass PT 
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Danrlei de Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jerônimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`Ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
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 
Total de RIO GRANDE DO SUL 30

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

Item único.

PROJETO DE LEI Nº 308-B, DE 2007 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

“Continuação da votação, em tur-
no único, do Projeto de Lei nº 308-B, de 
2007, que modifica o artigo 291, em seu 
parágrafo único, 306 e 308 e revoga o 
artigo 292 do Código de Trânsito Brasi-
leiro (Lei n º 9.503 de 23 de setembro de 
1997); tendo pareceres: da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação, 
com substitutivo (Relator: Dep. Hugo 
Leal); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, de acordo com o Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes 
(Relator: Dep. Antonio Carlos Magalhães 
Neto). Tendo apensados (7) os PLS nº 
nºs 2.592/07, 2.595/07, 5.006/13, 5.075/13, 
5.119/13, 5.348/13 e 5.395/13.”

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Sobre a mesa requerimento de destaque de prefe-
rência no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, IX, c/c 

161, inciso IV e § 2º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque de prefe-
rência para votação em separado do Projeto 
de Lei nº 2.592, de 2007.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2013. 
– Paulo Foletto, Vice-Líder do PSB”

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Todos encaminharam o voto “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Em votação o requerimento de destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Em votação a Subemenda Substitutiva Global de 
Plenário apresentada pelo Relator da Comissão de 
Viação e Transportes, incluindo as alterações feitas.

“Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 173. Disputar corrida:
Penalidade – multa (dez vezes), suspen-

são do direito de dirigir e apreensão do veículo;
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reinci-
dência no período de doze meses da infração 
anterior.” (NR)

“Art. 174. Promover, na via, competição, 
eventos organizados, exibição e demonstração 
de perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição so-
bre a via:

Penalidade – multa (dez vezes), suspen-
são do direito de dirigir e apreensão do veículo;

§ 1º As penalidades são aplicáveis aos 
promotores e aos condutores participantes.

§ 2º Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período 
de doze meses da infração anterior.” (NR)

“Art. 175. Utilizar-se de veículo para de-
monstrar ou exibir manobra perigosa, mediante 
arrancada brusca, derrapagem ou frenagem 
com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Penalidade – multa (dez vezes), suspen-
são do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa 
prevista no caput em caso de reincidência no pe-
ríodo de doze meses da infração anterior.” (NR)



12482 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

“Art. 191.  ..............................................
Penalidade – multa (dez vezes) e sus-

pensão do direito de dirigir;
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reincidên-
cia no período de até doze meses da infração 
anterior.” (NR)

“Art. 202. 
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes).”(NR)
“Art. 203  ...............................................
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes).
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reincidên-
cia no período de até doze meses da infração 
anterior.” (NR)

“Art. 292. A suspensão ou a proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor pode ser imposta 
isolada ou cumulativamente com outras pe-
nalidades.” (NR)

“Art. 302.  ..............................................
§ 1° No homicídio culposo cometido na 

direção de veículo automotor, a pena é au-
mentada de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou 
na calçada;

III – deixar de prestar socorro, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente;

IV – no exercício de sua profissão ou ativi-
dade, estiver conduzindo veículo de transporte 
de passageiros. (NR)

§ 2° Se o agente conduz veículo auto-
motor com capacidade psicomotora alterada 
em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine depen-
dência ou participa, em via, de corrida, dis-
puta ou competição automobilística ou ainda 
de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão, de dois a quatro anos, 
e suspensão ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

“Art. 303.  ..............................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 

um terço à metade, se ocorrer qualquer das 
hipóteses do § 1° do art. 302.” (NR)

“Art. 308. Participar, na direção de ve-
ículo automotor, em via, de corrida, disputa 
ou competição automobilística, exibição ou 
demonstração de perícia em manobra de veí-
culo automotor não autorizada pela autoridade 
competente.

Penas – detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do 
sexto mês após a sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 302 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

“O Art. 308, da Lei 9.503 de 1997 passa 
a vigorar com a seguinte redação:”

“Art. 308. Participar, na direção de veículo 
automotor, em via pública, de corrida, disputa 
ou competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente, gerando situação 
de risco à incolumidade pública ou privada: 

Penas – detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.

§ 1º Se, da prática do crime previsto no 
caput, resultar lesão corporal de natureza gra-
ve, e as circunstâncias demonstrarem que o 
agente não quis o resultado nem assumiu o 
risco de produzi-lo, a pena privativa de liberda-
de é de reclusão, de três e seis anos, sem pre-
juízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se, da prática do crime previsto no 
caput, resultar morte, e as circunstâncias de-
monstram que o agente não quis o resultado 
nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena 
privativa da liberdade é de reclusão de 5 a 10 
anos, sem prejuízo das outras penas previstas 
neste artigo. (NR)”

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Os Srs. Deputados que forem pela aprovação per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Estão prejudicadas as demais proposições, res-

salvados os destaques.
 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Não havendo destaques, portanto, há sobre a mesa 
e vou submeter a votos a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

O SR. IVAN VALENTE – Para orientar, Presidente.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Está precluso.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Para orientar, tem a palavra V.Exa..
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Eu só quero aproveitar a 
orientação para dizer o seguinte: no mérito dessa 
questão, Sr. Presidente, o PSOL, na verdade, vai vo-
tar contra. Então, eu queria ter registrado lá no painel 
não porque eu não acho que a preocupação do Depu-
tado Beto Albuquerque ou do Relator não tenha uma 
intenção muito boa, mas por uma divergência política.

Inclusive, quero chamar a atenção de todos os 
Deputados e Deputadas para a seguinte questão. Todos 
os dias na televisão, Beto, nós vemos: “Vamos tomar 
cerveja” – AMBEV –, “Vamos lá”. Há propaganda de 
bebida de 2 em 2 minutos na televisão. O carro que 
corre mais, o carro que é mais potente. Há o sentimento 
de potência com a velocidade. Tudo isso pode e nós 
achamos que vai inibir o sujeito quando vai passar de 
4 para 6 anos; não vai ter pena alternativa.

O PSOL quer discutir essa questão das penas 
alternativas. O PSOL quer discutir a questão do Código 
Penal. É preciso pena alternativa, é preciso educação, 
é preciso informação e não impunidade. Evidentemen-
te nós não defendemos a impunidade. Pelo contrário, 
cada um assuma a sua responsabilidade, mas dentro 
de um outro critério que não seja só o estado penal, 
que não seja só a punibilidade, que não seja só o au-
mento de penas, como se isso fosse a solução para 
os problemas.

Só quem não conhece o sistema penitenciário 
brasileiro e a lógica da psicopatia social no Brasil é 
que pode votar sempre pelo aumento de penas ou 
da punição.

Por isso, o PSOL quer deixar registrado o seu voto.
Obrigado.
O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Em votação a redação final...

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para tirar 
uma dúvida aqui. Na votação da Emenda nº 2, qual foi 
o tratamento dado pela Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– O destaque foi retirado.

O SR. SIBÁ MACHADO – Foi retirado?
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Foi retirado.
Vamos concluir a votação.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Deputado Beto, eu quero homenagear V.Exa. e não 
consigo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Vamos para a 
redação final, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
Nº 2.592-A DE 2007

Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 
203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n° 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre sanções administrativas e crimes 
de trânsito.

“O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 173. Disputar corrida:
Penalidade – multa (dez vezes), suspen-

são do direito de dirigir e apreensão do veículo;
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reincidên-
cia no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior.”(NR)

“Art. 174. Promover, na via, competição, 
eventos organizados, exibição e demonstração 
de perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição sobre 
a via:Penalidade – multa (dez vezes), suspen-
são do direito de dirigir e apreensão do veículo;

§ lº As penalidades são aplicáveis aos 
promotores e aos condutores participantes.

§ 2º Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período 
de 12 (doze) meses da infração anterior.”(NR)

“Art. 175. Utilizar-se de veículo para de-
monstrar ou exibir manobra perigosa, mediante 
arrancada brusca, derrapagem ou frenagem 
com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Penalidade – multa (dez vezes), suspen-
são do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 
multa prevista no caput em caso de reincidên-
cia no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior.”(NR)

“Art. 191.  ..............................................
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Penalidade – multa (dez vezes) e sus-
pensão do direito de dirigir.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 
multa prevista no caput em caso de reinci-
dência no período de até 12 (doze) meses da 
infração anterior.”(NR)

“Art. 202.  ..............................................
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes).”(NR)
“Art. 203  ...............................................
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes).
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a 

multa prevista no caput em caso de reinci-
dência no período de até 12 (doze) meses da 
infração anterior.”(NR)

“Art. 292. A suspensão ou a proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor pode ser im-
posta isolada ou cumulativamente com outras 
penalidades.”(NR)

“Art. 302.  ..............................................
§ 1° No homicídio culposo cometido na 

direção de veículo automotor, a pena é aumen-
tada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para Dirigir ou 
Carteira de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou 
na calçada;

III – deixar de prestar socorro, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente;

IV – no exercício de sua profissão ou 
atividade, estiver conduzindo veículo de trans-
porte de passageiros.

§ 2° Se o agente conduz veículo auto-
motor com capacidade psicomotora alterada 
em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine depen-
dência ou participa, em via, de corrida, dis-
puta ou competição automobilística ou ainda 
de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente:

Penas – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.”(NR)

“Art. 303.  ..............................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 

1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer 
das hipóteses do § 1° do art. 302.”(NR)

“Art. 306.  ..............................................

§ 2º A verificação do disposto neste arti-
go poderá ser obtida mediante teste de alco-
olemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, 
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 
prova em direito admitidos, observado o direito 
à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equiva-
lência entre os distintos testes de alcoolemia 
ou toxicológicos para efeito de caracterização 
do crime tipificado neste artigo.”(NR)

“Art. 308. Participar, na direção de veículo 
automotor, em via pública, de corrida, disputa 
ou competição automobilística não autorizada 
pela autoridade competente, gerando situação 
de risco à incolumidade pública ou privada: 

Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor.

§ 1º Se da prática do crime previsto no ca-
put resultar lesão corporal de natureza grave, e 
as circunstâncias demonstrarem que o agente 
não quis o resultado nem assumiu o risco de 
produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de 
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem pre-
juízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no 
caput resultar morte, e as circunstâncias de-
monstrarem que o agente não quis o resulta-
do nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena 
privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cin-
co) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras 
penas previstas neste artigo.

”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no 1º (pri-

meiro) dia do 6º (sexto) mês após a sua pu-
blicação.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2013. 
– Deputado Paes Landim, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 

Parabéns ao Deputado Beto e ao Plenário desta Casa.
Com a palavra o Deputado Beto Albuquerque.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero agradecer ao Colégio de Líderes, V.Exa. 
e à Liderança do Governo pela sensibilidade de todos 
ao tratar dessa matéria muito relevante ao nosso País.
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Quero agradecer a compreensão ao Relator, 
Deputado Hugo Leal, a colaboração ao Ministério da 
Justiça. E não quero me espichar nesse assunto para 
dizer, Deputado Arlindo Chinaglia, que não é verda-
deiro que o que nós vimos no trânsito são meros aci-
dentes. Não. No trânsito nós enxergamos diariamente 
assassinatos, homicídios, dada a irresponsabilidade 
de conduta que revolta a população.

O Código de Trânsito sempre trabalhou com o 
conceito – como disse o Líder do Governo – Do ho-
micídio culposo. Homicídio culposo, via de regra, vira 
cesta básica. E as vidas das pessoas não se pagam 
com cestas básicas. 

Pela primeira vez, esta Casa, na noite de hoje, 
está trazendo para dentro do Código de Trânsito a 
pena de reclusão, acabando com o conflito que havia 
de interpretação em relação ao Código de Trânsito e 
o Código Penal, em algumas situações.

E aqueles que embriagados, ou drogados, ma-
tarem no trânsito, ou aqueles que, através do racha, 
matarem no trânsito, terão agora, já por iniciativa do 
Código de Trânsito, a pena de reclusão.

Agradeço a todos a compreensão. Acho que 
o Brasil ganha com isso, a sociedade se protege, e 
aqueles que erram serão verdadeiramente punidos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 

– Parabéns a V.Exa..
 O SR. DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei conforme orientação do partido na votação 
anterior. 

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Costa Ferreira, se estivesse presente, votaria 
com o partido. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cum-
primentar o Deputado Beto Albuquerque, agradecer ao 
Relator, Deputado Hugo Leal, por ter acolhido a emen-
da do Democratas, de minha autoria, que inclui agora, 
nos testes feitos por aqueles que cometerem crimes de 
trânsito – como disse corretamente o Deputado Beto 
Albuquerque – exame toxicológico, quando houver ví-
timas, quando houver lesões corporais. E nós vamos 
atrás não apenas do álcool, mas também das drogas 
ilícitas que estão enlutando permanentemente o Brasil.

Parabéns a V.Exa. pela condução dos trabalhos. 
Parabéns a esta Casa. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
encerre a Ordem do Dia. 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Paulão 
vota com o PT. 

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Deixe para falarem to-
dos depois.

A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Encerrada a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Antes, de encerrar os trabalhos, quero informar esta 
Casa a respeito da famosa PEC nº 37. Há uma gran-
de ansiedade desta Casa, em diversas direções, para 
votar essa matéria. 

Eu quero informar a esta Casa que estou ten-
tando, como é de meu dever, um entendimento entre 
as partes. Hoje eu me reuni com as polícias e com os 
procuradores e já marquei para terça-feira da próxima 
semana um encontro absolutamente responsável, a 
fim de tentarmos chegar a um texto acordado que re-
presente o sentimento da sociedade brasileira, repre-
sentada neste Parlamento.

Então, peço aos Parlamentares ligados a uns e a 
outros que possam dar essa colaboração para abran-
dar os corações e os espíritos. Eu agradeço, para que 
possamos chegar a um entendimento e consagrar aqui, 
no plenário, a vontade da Nação brasileira.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba-
lhos, lembrando que haverá Sessão Não Deliberativa 
Solene amanhã, quinta-feira, 25 de abril, às 10 horas, 
em homenagem aos 30 anos da Emenda Dante de 
Oliveira, Diretas Já.

Lembro ainda que hoje, quarta-feira, logo a se-
guir, haverá sessão do Congresso Nacional, no plenário 
desta Casa, destinada a comunicações da Presidência 
e da Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos 
presidenciais e demais expedientes. 

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) – 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 

Partido Bloco

MINAS GERAIS

Reginaldo Lopes PT 
Total de MINAS GERAIS 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.: 
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Partido Bloco

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 4

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Artur Bruno PT 
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Henry PMDB 
Total de PERNAMBUCO 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Colbert Martins PMDB 
Fábio Souto DEM 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Luiz de Deus DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 8

MINAS GERAIS

Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 

Saraiva Felipe PMDB 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Ezequiel PMDB 
Jandira Feghali PCdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 5

SÃO PAULO

Gabriel Chalita PMDB 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS 
Total de SÃO PAULO 3

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Magda Mofatto PTB 
Sandro Mabel PMDB 
Total de GOIÁS 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Total de PARANÁ 1

SANTA CATARINA

Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mauro Mariani PMDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

 O SR. PRESIDENTE (Henrique Eduardo Alves) 
– Encerro a sessão, convocando Sessão Não Delibe-
rativa de Debates para amanhã, quinta-feira, dia 25 
de abril, às 14 horas.

GRANDE EXPEDIENTE 

Oradores:

15h – Asdrubal Bentes (PMDB – PA)
15h25min – Vitor Paulo (PRB – RJ)
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 180/13 (Lincoln Portela) – Altera o Regimento In-
terno, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, para 
permitir que os presidentes de comissão possam dis-
por do tempo de três minutos, uma vez por semana, 
para realizar comunicações no Plenário da Câmara 
dos Deputados. 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/04/13 

Nº 181/13 (Chico Alencar) – Veda a candidatura, 
eleição e exercício da Presidência de Comissões por 
Deputados que respondam a Inquérito ou Ação Penal 
perante o Supremo Tribunal Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/13 

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 2448/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária “Vale das 
Termas” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 2698/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rede Comunitária de 
Comunicações de Santana do Livramento Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 

modulada, no Município de Santana do Livramento, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013

Nº 437/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Comunicações Jatobá 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Itarumã, Esta-
do de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 579/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Cari-
jós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Conselheiro 
Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 623/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Organização Não Governamental Para o Bem 
da Comunidade do Povoado Coruripe da Cal a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 652/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária de Radiodi-
fusão de Cruz Machado a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Cruz Machado, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 700/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária do Setor Fama e Re-
gião – ASCOMFAR a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 785/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação, Cultura e Des-
porto de Vila Nova do Piauí a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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diodifusão comunitária no Município de Vila Nova do 
Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 788/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Caja-
zeiras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Pio IX, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 789/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM 
de Passagem Franca do Piauí a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Passagem 
Franca do Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 793/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada ao ESTADO DE GOIÁS 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
das curtas, no Município de Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 810/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Rádio FM Espírito Santo a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Espírito Santo, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

PROJETO DE LEI

Nº 2776/2008 (Neilton Mulim) – Estabelece a obri-
gatoriedade da presença de profissionais de odon-
tologia nas unidades de terapia intensiva e dá outras 
providências.
Apensados: PL nº 363/2011 (William Dib) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/04/2013

Nº 6472/2009 (Poder Executivo) – Altera o art. 1º da 
Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2005, que institui a 
Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 7123/2010 (Assis do Couto) – Institui a Estrada-
-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do 
Iguaçu.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 907/2011 (Ricardo Izar) – Dispõe sobre a criação 
do Selo Árvore do Bem, para os municípios com mais 
de cem mil habitantes que tenham, no mínimo, uma 
árvore por habitante.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 1406/2011 (Senado Federal – Lídice da Mata) – 
Denomina “Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 
que liga os Municípios de Salvador e Feira de Santana, 
no Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 2204/2011 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia – 
UFOBA, por desmembramento da Universidade Federal 
da Bahia – UFBA, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 2206/2011 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará – UNIFESSPA, por desmembramento da Universi-
dade Federal do Pará – UFPA, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/04/2013

Nº 2208/2011 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal do Cariri – UFCA, por 
desmembramento da Universidade Federal do Ceará 
– UFC, e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 4376/2004 (Lincoln Portela) – Altera a Lei nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, para dispor sobre as infra-
ções contra as Leis de Finanças Públicas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 6692/2006 (Vicentinho) – Altera o art. 193 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
considerar como perigoso o trabalho dos cortadores 
de cana-de-açúcar.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013
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Nº 2110/2007 (Luiz Fernando Faria) – Inclui novos 
parágrafos 3º e 4º no art. 1º da Lei 10.820, de 17 de 
dezembro de 2003, que “Dispõe sobre a autorização 
para desconto de prestações em folha de pagamento, 
e dá outras providências”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 6110/2009 (Senado Federal – Flexa Ribeiro) – Dis-
põe sobre a oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos 
em escolas da rede pública de ensino médio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013

Nº 7286/2010 (Senado Federal – Pedro Simon) 
– Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
permitir aos conselhos estaduais, municipais e dis-
trital de educação o exercício das competências do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (CACS- Fundeb) e do Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 2332/2011 (Paulo Foletto) – 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.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 2753/2011 (Luciano Castro) – Proíbe o uso de 
embalagens de alumínio no acondicionamento de ali-
mentos em estabelecimentos penitenciários.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 3612/2012 (Rogério Carvalho) – Altera a Lei nº 
4.117, de 27 de agosto de 1962 – Código Brasileiro 
de Telecomunicações, para estabelecer que o progra-
ma A Voz do Brasil observe o horário local do ouvinte.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

Nº 3802/2012 (Gabriel Guimarães) – Dispõe sobre a 
isenção de pagamento de imposto de renda sobre os 
rendimentos dos depósitos de Poupança de pessoas 
físicas e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2013

Nº 4236/2012 (Ratinho Junior) – Regulamenta a autu-
ação por excesso de carga transportada nas rodovias 
brasileiras e dá outras providências.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013

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

PROJETO DE LEI

Nº 1048/2007 (Andreia Zito) – Dispõe sobre o cus-
teio dos exames médicos admissionais, para posse 
em cargo público de provimento efetivo, de candidato 
aprovado em concurso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013

Nº 2835/2008 (Antonio Carlos Mendes Thame) – 
Acrescenta § 4º ao art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para permitir que a dona de casa recolha 
contribuição previdenciária desde a data do casamento.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013

Nº 7634/2010 (Guilherme Campos) – Estabelece o 
direito ao reembolso dos gastos efetuados por pessoas 
jurídicas para cumprimento de obrigações acessórias 
instituídas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/05/2013

Nº 1304/2011 (Dr. Ubiali) – Autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Franca, no Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/04/2013

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 536/2009 (Bonifácio de Andrada) – Altera a Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre 
o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais 
de Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/04/2013
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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: 02-05-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.182/13 – Do Sr. Major Fábio 
– que “dispõe sobre o armazenamento, transporte e 
aplicação no solo da vinhaça gerada pela atividade 
sucroalcooleira no processamento de cana-de-açúcar”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.693/11 – Do Sr. Pepe Vargas 
– que “dispõe sobre a legalização, produção e comer-
cialização do produto Vinho Colonial”. (Apensado: PL 
nº 3183/2012) 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/12 – Do Sr. Sarney Filho 
– que “declara os recifes de coral área de preservação 
permanente”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION. 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/12 – Do Sr. Zé Geraldo – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.504, de 30 de 
novembro de 1964 – Estatuto da Terra”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.018/13 – Do Senado Federal 
– Antonio Russo – (PLS nº 238/2012) – que “altera a 
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fun-
do Garantia-Safra e institui o Benefício Garantia-Sa-
fra, destinado a agricultores familiares vitimados pelo 
fenômeno da estiagem, nas regiões que especifica, 
para estender o Benefício Garantia-Safra aos Municí-
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pios da área de atuação da Superintendência do De-
senvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 739/2011 (Apensado: 
PL nº 4124/2012)) 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.951/13 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “inclui o § 3º no art. 6º da Lei 5.070, de 7 de ju-
lho de 1966, que Cria o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações e dá outras providências, para es-
tabelecer a não incidência da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) às Estações Móveis de Rádio 
Frequência das Operadoras de Telecomunicações”. 
(Apensado: PL nº 5217/2013) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.010/13 – Do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS nº 73/2007) – que “dispõe sobre 
o controle de material genético animal e sobre a ob-
tenção e o fornecimento de clones de animais domés-
ticos destinados à produção de animais domésticos de 
interesse zootécnico e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.028/13 – Do Sr. Décio Lima 
– que “determina a adoção de número único para ou-
vidorias da saúde”. 
RELATORA: Deputada MARGARIDA SALOMÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.049/13 – Do Sr. Eduardo Azere-
do – que “concede incentivos fiscais do Imposto sobre a 
Renda para o desenvolvimento científico e tecnológico”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.068/13 – Do Sr. Acelino Popó – 
que “determina que os chips de telefonia móvel sejam 
fornecidos ao usuário com a memória previamente progra-
mada com os números telefônicos de acesso a serviços 
de emergência e ao serviço de atendimento ao usuário”. 
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.107/13 – Do Sr. Aureo – que 
“altera as Leis nº 10.865, de 30 de abril de 2004; nº 
9.998, de 17 de agosto de 2000; nº 10.052, de 28 de 
novembro de 2000; nº 5.070, de 7 de julho de 1966; nº 
11.652, de 7 de abril de 2008; e a Medida Provisória nº 

2.228-1, de 6 de setembro de 2001, reduzindo a zero 
as alíquotas de Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre a 
comercialização dos serviços de telefonia móvel pes-
soal na modalidade pré-paga e isentando o pagamento 
de FUST, Funttel, Fistel, Contribuição para o Fomento 
da Radiodifusão Pública e Condecine sobre a presta-
ção desses serviços”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.126/13 – Do Sr. Francisco Es-
córcio – que “dispõe sobre a reserva de canais desti-
nados às Assembleias Legislativas estaduais”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.128/13 – Do Sr. Dimas Fabiano 
– que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
determinando que as ligações telefônicas locais e in-
terurbanas sejam cobradas por chamada”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 360/11 – Do Sr. José Airton – que 
“dispõe sobre a proibição de exposição de conteúdos 
impróprios para crianças em bancas de jornais, vide-
olocadoras, cinemas e sítios da Internet e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 9h 

A – Consulta: 

CONSULTA Nº 28/12 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS – “solicitação de Consulta à CCJC 
sobre a constitucionalidade e legalidade das restrições 
de empréstimos/financiamentos do Banco do Nordes-
te do Brasil S.A (BNB) em conceder emprestimos/fi-
nanciamentos a membros do Cobngresso Nacional a 
pretexto de ofensa ao art. 54 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: no sentido de que é inconstitucional a res-
trição genérica de qualquer concessão de empréstimo/
financiamento a Parlamentar, embora caiba à institui-
ção concedente avaliar, para cada caso, a possibilida-
de de enquadramento à exceção prevista no art. 54, 
inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, que trata 
da vedação de que Deputados e Senadores, desde a 
expedição do diploma, não poderão “firmar ou manter 
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contrato com pessoa jurídica de direito público, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.086/99 – Do Sr. Bispo Wan-
derval – que “acrescenta inciso ao § 2º do art. 171 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal”. (Apensados: PL nº 1673/2003, PL nº 
560/2003, PL nº 2311/2003, PL nº 3032/2004, PL nº 
3526/2004, PL nº 5317/2005, PL nº 5573/2005, PL nº 
59/2007, PL nº 1441/2007, PL nº 2904/2008, PL nº 
7738/2010, PL nº 327/2011 e PL nº 473/2011) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica como crime a 
fraude, por qualquer meio, em concurso público ou 
exame vestibular. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do PL nº 560/2003, do PL nº 
1673/2003, do PL nº 3032/2004, do PL nº 3526/2004, 
do PL nº 5317/2005, do PL nº 5573/2005, do PL nº 
59/2007, do PL nº 1441/2007, do PL nº 2904/2008, do 
PL nº 7738/2010, do PL nº 327/2011, do PL nº 473/2011, 
e do PL nº 2311/2003, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.014/03 – Do Senado Fede-
ral – Arlindo Porto – (PLS nº 132/2000) – que “altera 
os Decretos-Leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de outubro 
de 1969, para redefinir a competência do foro mili-
tar”. (Apensados: PL nº 1837/2003 (Apensado: PL nº 
7779/2010) e PL nº 5096/2009) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece a competên-
cia doTribunal do Júri para julgamento de militares nos 
crimes dolosos contra civis. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 
7779/2010 e do PL nº 1837/2003, apensados; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste e do PL nº 5096/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.306/05 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “acrescenta incisos ao art. 3º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, modifica o seu § 2º e altera 
o art. 54 do mesmo Diploma Legal”. (Apensados: PL 
nº 2521/2007 e PL nº 2677/2011) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelecendo a compe-
tência do Juizado Especial Cível nas ações com causas 
até 40 (quarenta) salários mínimos, sem complexidade 

técnica, e quando houver acordo entre as partes nas 
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, traba-
lhista, patrimonial e de interesse da Fazenda Pública. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
deste e pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 
nº 2677/2011 e do PL nº 2521/2007, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.756/10 – Do Sr. Mário Couto 
– Senado Federal – (PLS nº 266/2008) – que “altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
incluir dispositivo que proíbe a consulta a bancos de 
dados e cadastros de proteção ao crédito, públicos ou 
privados, para fins de admissão de empregados”. (Apen-
sado: PL nº 7809/2010 (Apensados: PL nº 6328/2002 
(Apensados: PL nº 6365/2002, PL nº 6828/2002, PL 
nº 2707/2003, PL nº 2732/2003, PL nº 3374/2008 e 
PL nº 3376/2008), PL nº 3284/2012, PL nº 3385/2012 
e PL nº 4006/2012)) 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do PL nº 7809/2010, do PL nº 6365/2002, do PL nº 
6828/2002, do PL nº 2707/2003, do PL nº 2732/2003, 
do PL nº 3374/2008, do PL nº 3376/2008, do PL nº 
6328/2002, do PL nº 3284/2012, do PL nº 3385/2012 
e do PL nº 4006/2012, apensados, com substitutivo.

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Fabio 
Trad, João Paulo Cunha, João Paulo Lima e Ricardo 
Berzoini, em 10/04/2013. 

(Avulso nº 144) 

PROJETO DE LEI Nº 1.978/11 – Do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “altera a redação do art. 339 do Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica o crime de denun-
ciação caluniosa com finalidade eleitoral. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Mendonça Filho (DEM-PE), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com subemenda ao Substitutivo do relator. 

Proferido o parecer. Vista conjunta aos Deputados Fa-
bio Trad, João Campos, Leonardo Picciani, Luiz Couto, 
Marcos Rogério e Ronaldo Fonseca, em 12/03/2013. 

Discutiu a matéria o Deputado Luiz Couto. Suspensa 
a discussão em virtude do início da Ordem do Dia. 
Mantida a inscrição do Deputado Leonardo Picciani, 
em 12/03/2013. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.491/98 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o armazenamento de bo-
tijões de gás liquefeito de petróleo-GLP e dá outras 
providências”. (Apensados: PL nº 2375/2000 e PL nº 
3933/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste e do PL nº 2375/2000, apensado, e pela cons-
titucionalidade e injuridicidade do PL nº 3933/2012, 
apensado, restando prejudicadas as emendas apre-
sentadas nesta Comissão. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.827/98 – que “institucionaliza e disciplina a me-
diação, como método de prevenção e solução consen-
sual de conflitos”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Institui a “Reforma Pro-
cessual Civil”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substi-
tutivo do Senado, exceto quanto aos seguintes disposi-
tivos, considerados inconstitucionais e injurídicos: arts. 
15, 17, 18, 19, 20, inciso V do art. 25, 27, parágrafo 
único do art. 41 e 45. 

(Avulso nº 18) 

PROJETO DE LEI Nº 581/03 – Do Sr. Neuton Lima – 
que “acrescenta o parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o direito do 
assinante do serviço de telefonia fixa à instalação de 
um medidor do consumo dos pulsos ou minutos locais 
junto ao seu telefone”. (Apensados: PL nº 651/2003 e 
PL nº 3206/2004) 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substituto da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL nº 651/2003 e PL nº 
3.206/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.638/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivo ao § 1º do art. 10 da Lei 
nº 10.972, de 02 de dezembro de 2004, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de He-
moderivados e Biotecnologia”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui um representante 
da Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) na compo-
sição do Conselho de Administração da HEMOBRÁS. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/11 – Do Sr. Eros Biondini 
e outros – que “assegura aos clérigos o exercício dos 

atos litúrgicos em estrita conformidade com os respec-
tivos ordenamentos religiosos”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 4.471/12 – Do Sr. Paulo Teixei-
ra e outros – que “altera os arts. 161, 162, 164, 165, 
169 e 292 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941- Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com as Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, com subemenda.

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados 
Luiz Couto, Marcos Rogério e Vieira da Cunha, em 
24/04/2013. 

(Avulso nº 228) – CUMPRINDO PRAZO DE VISTA

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 481/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2ª via 
de documentos públicos pessoais (carteira de identida-
de, certidão de nascimento, título de eleitor, atestado 
de óbito e outros), as pessoas que comprovadamente 
estiverem desempregadas ou percebam até 02 (dois) 
salários mínimos e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL nº 3483/2000 (Apensado: PL nº 2430/2011), 
PL nº 3718/2000, PL nº 1538/2003 (Apensados: PL nº 
3511/2004, PL nº 5042/2009 e PL nº 1026/2007), PL nº 
713/2007, PL nº 875/2007 (Apensado: PL nº 1105/2011), 
PL nº 290/2007, PL nº 2845/2008, PL nº 4778/2009, PL nº 
4779/2009, PL nº 115/2011 (Apensado: PL nº 2613/2011) 
e PL nº 3440/2012 (Apensado: PL nº 3622/2012)) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL nº 3483/2000, do PL nº 2845/2008, e do PL nº 
1026/2007, apensados; e pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção do PL nº 3718/2000, do PL nº 1538/2003, do PL 
nº 290/2007, do PL nº 713/2007, do PL nº 875/2007, 
do PL nº 4778/2009, do PL nº 4779/2009, do PL nº 
115/2011, do PL nº 3440/2012, do PL nº 2430/2011, 
do PL nº 3511/2004, do PL nº 5042/2009, do PL nº 
1105/2011, do PL nº 2613/2011 e do PL nº 3622/2012, 
apensados, com substitutivo. 

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Ar-
thur Oliveira Maia e Luiz Couto, em 27/03/2013. 
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O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 16/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 705/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo 
na mídia escrita e televisiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, na forma do substitutivo da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza-
do, Violência e Narcotráfico, com subemenda. 

Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Efraim Filho, 
em 10/04/2013. 

O Deputado Efraim Filho apresentou voto em separa-
do em 16/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 2.595/00 – Do Sr. Glycon Terra 
Pinto – que “dispõe sobre a manutenção de elevado-
res em edifícios residenciais e comerciais e dá outras 
providências”. (Apensados: PL nº 3644/2000 e PL nº 
4701/2001) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, do Substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor, com subemen-
das, do PL nº 3644/2000, com substitutivo, e do PL nº 
4701/2001, com emenda, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.259/01 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor)”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Proíbe ao fornecedor re-
duzir a quantidade e o peso dos produtos sem o devido 
conhecimento dos órgãos competentes e a veiculação 
de publicidade informando ao consumidor. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor, com substitutivo. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
1.372/03 – que “cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Zootecnia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa das Emendas do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 441/07 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, estabelecendo como equi-
pamento obrigatório dos veículos que menciona, as bar-
ras laterais de proteção”. (Apensado: PL nº 3695/2008) 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, das Emen-

das da Comissão de Viação e Transportes e do PL nº 
3695/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.189/07 – Do Sr. Felipe Maia 
– que “modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 
04 de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advo-
gados do Brasil”. (Apensados: PL nº 3026/2008 e PL 
nº 3628/2008) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Antecipa para o 3º (tercei-
ro) semestre o início do estágio para os estudantes do 
curso de Direito, com duração de dois anos. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Educação; e pela rejeição do 
PL nº 3026/2008 e do PL nº 3628/2008, apensados. 

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Ales-
sandro Molon, Fabio Trad, Luiz Couto, Marcelo Almeida, 
Marcos Rogério e Paulo Magalhães, em 10/04/2013. 

Os Deputados Fabio Trad e Paulo Magalhães apresen-
taram votos em separado em 16/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 1.407/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre o televisionamento de audiências 
e julgamentos penais”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 
3.689, de 1941, disciplinando critérios para transmissão 
televisiva e radiofônica e o ingresso de equipamentos 
de gravação na sala de julgamento, com objetivo de 
veicular, quando permitido, diretamente as audiências 
e julgamentos. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuin-
te pessoa física ou jurídica e dá outras providências”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Cria o Demonstrativo Ge-
ral de Contribuição. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Ricardo Ber-
zoini, em 27/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – Do Sr. Dr. Adilson 
Soares – que “dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros, 
dos corretores de seguros especializados e dá outras 
providências”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Para comercialização de 
planos de microsseguros, cujos prêmios mensais não 
ultrapassem o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos da 
emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 4.294/08 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e ao 
art. 3° da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003 – 
Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer a indeniza-
ção por dano moral em razão do abandono afetivo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

Proferido o Parecer. Adiada a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário da Câmara. Manti-
das as inscrições dos Deputados Fábio Trad, Marcelo 
Almeida, Marcos Rogério, Luiz Couto e João Campos, 
em 11/04/2013. 

O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em se-
parado em 17/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 4.500/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “veda a busca e apreensão de máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas, no período e con-
dições que especifica”. (Apensado: PL nº 4620/2009) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Proibe a busca e apre-
ensão de máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas durante o período de colheita e o mês que 
o antecede. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e pela rejeição do PL nº 4620/2009, 
apensado. 

O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 30/11/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.295/09 – Da Sra. Dalva Fi-
gueiredo – que “altera a redação do § 4º, do art. 476 
do Código de Processo Penal, a fim de possiblitar que 
durante os debates no Tribunal do Júri, a defesa possa 
fazer uso da Tréplica, independentemente da utilização 
ou não do tempo destinado à Réplica, pela acusação”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 
3.689, de 1941. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Vieira da Cunha, 
em 13/03/2013. 

O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em se-
parado em 20/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/10 – Do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Torna obrigatório o ensi-
no da Geografia em todas as séries do ensino médio. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 7.897/10 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta o art. 32-A à Lei nº 6.515, de 23 de 
dezembro de 1977, de modo a permitir que, após a 
averbação do divórcio, as certidões de registro pos-
sam indicar o estado civil de solteiro”. (Apensado: PL 
nº 3407/2012) 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, e pela 
má técnica legislativa do PL nº 3407/2012, apensado. 

O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em se-
parado. 

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados 
Alceu Moreira, Antonio Bulhões, Dr. Grilo, Luiz Couto, 
Roberto Freire, Taumaturgo Lima e Vieira da Cunha, 
em 26/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 7.961/10 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Joana Moreira” o viaduto 
a ser instalado no quilômetro 41 da BR-050, no perí-
metro urbano do município de Araguari, Minas Gerais, 
situado no cruzamento entre a referida rodovia federal 
e avenida Joaquim Barbosa”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 161/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “altera o art. 16 da Lei nº 8.934, de novembro de 
1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.”” 
EXPLICACAO DA EMENTA: Permite a recondução 
dos Vogais e Suplentes das Juntas Comerciais por 
mais de uma vez. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Esperidião Amin, em 15/05/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº 443/11 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “acrescenta artigos à Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, para permitir a aquisição 
de imóvel para a recuperação de cotas condominiais 
vencidas e não pagas ou para acrescer benfeitorias 
voluptuárias ou úteis” 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
emenda apresentada nesta Comissão, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.445/11 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.842, de 4 de 
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá ou-
tras providências”, para acrescentar novas diretrizes 
à política nacional do idoso e garantias de prioridades 
aos idosos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, com substitutivo de redação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.214/11 – Do Sr. Valtenir Pereira 
– que “dispõe sobre o processamento de recursos no 
âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras providências”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
nos termos das Emendas da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com emendas, e 
das Emendas de nºs 2 a 4 apresentadas nesta Comis-
são, com subemenda à de nº 3; e, pela rejeição das 
de nºs 1 e 5 a 10. 

PROJETO DE LEI Nº 3.459/12 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. 
EXPLICACAO DA EMENTA: No Registro de Imóveis, 
será feita averbação de termo de quitação de contrato 
de compromisso e de contrato de parceria celebrado 
entre o empreendedor e o loteador proprietário de gle-
ba, para realização de loteamento. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição das Emendas apresenta-
das nesta Comissão. 

Os Deputados Eli Correa Filho e José Genoíno apre-
sentaram votos em separado. 

Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados José 
Genoíno, Luiz de Deus e Roberto Freire, em 26/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 3.841/12 – Da Sra. Aline Cor-
rêa – que “confere ao Município de Caçapava, Estado 
de São Paulo, o título de “Capital Nacional do Antigo-
mobilismo””. 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ  
(DIA 26-4-13) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.197/02 – Do Senado Federal – 
Ademir Andrade – (PLS nº 593/1999) – que “acrescenta 
§§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, para permitir a 
aplicação de medidas sócio-educativas aos infratores 
que atingirem a maioridade penal”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.785/11 – Do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar 
a convivência da criança e do adolescente com os pais 
privados de liberdade”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.747/12 – Do Sr. José Airton – 
que “dispõe sobre a interpretação do art. 45, § 5º da 
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Ad-
vocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 700/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “estabelece que parte dos recursos captados 
junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública seja 
destinado à capacitação e ao reaparelhamento dos 
institutos de criminalística estaduais”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 876/07 – Do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS nº 295/2004) – que “altera a 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor so-
bre reserva de vagas para pessoas com deficiência nos 
programas de qualificação profissional financiados com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”. 
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RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.534/07 – Do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “dispõe sobre a cobertura pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS, de intervenção cirúrgica reparadora, e 
dá outras providências”. (Apensados: PL nº 2481/2007 
(Apensado: PL nº 3084/2008), PL nº 3278/2008, PL nº 
5136/2009 e PL nº 5625/2009) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – Do Sr. Dr. Paulo Cé-
sar – que “autoriza o Porto de Forno, no Município 
de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador de 
biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.611/07 – Do Sr. Pepe Vargas 
– que “regulamenta restritivamente o emprego da Ele-
troconvulsoterapia (ECT) e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3553/2008) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.713/08 – Do Sr. Davi Alcolum-
bre – que “acrescenta § 2º, ao art. 1º, da Lei nº 9.965, 
de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL nº 7884/2010) 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.750/08 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de brinquedos adaptados para crianças portadoras de 
deficiência nos locais que especifica”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.553/10 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § ao art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 
de dezembro de 2007, para exigir que as sociedades 
de grande porte publiquem suas demonstrações finan-
ceiras, facultada sua disponibilização na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.888/10 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre planos de as-
sistência funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.088/11 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “concede aos armadores de pesca o beneficio 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.225/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 9ª Região”. 

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.123/13 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que “dispõe sobre os juizados especiais 
cíveis” (arts. 1º ao 59), tornando-o sob o ponto de vista 
processual, a persecução de uma prestação jurisdicio-
nal mais efetiva por parte do Estado”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.171/13 – Do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “altera a redação do § 1º do art. 53 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “Dispõe so-
bre os Registros Públicos, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.211/13 – Do Sr. Major Fábio – 
que “acresce artigo à Lei nº 10.169, de 29 de dezembro 
de 2000, que “Regula o § 2º do art. 236 da Constitui-
ção Federal, mediante o estabelecimento de normas 
gerais para a fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de registro””. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 730/07 – Do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, para disciplinar a oferta de bilhetes aéreos 
com tarifas promocionais”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 842/07 – Do Sr. Lúcio Vale – que 
“dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sa-
nitária para Autorização de Funcionamento e Altera-
ção da Autorização de Funcionamento de Farmácias 
e Drogarias”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.980/09 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a distância mínima entre veículos 
lentos em deslocamento na via pública”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre destinação para arborização 
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urbana de parte dos recursos arrecadados por apli-
cação de multa por infração ambiental”. (Apensado: 
PL nº 6557/2009) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.410/10 – Do Sr. Daniel Almeida 
– que “altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 11.530, de 24 
de outubro de 2007, para incluir os agentes de trânsito 
entre os beneficiários do programa Bolsa-Formação”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.880/10 – Do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a prestação de serviço te-
lefônico de informações – “telelista””. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 333/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre o atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO GADELHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 – Do Sr. Manato – 
que “acrescenta o art. 259-A à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, dispondo sobre a prescrição das 
multas de trânsito”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.384/11 – Da Sra. Fátima Be-
zerra – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional – LDB, para dispor sobre gestão 
democrática nas escolas”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.491/12 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “dá nova redação 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 acidente de trânsito”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.510/12 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – 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 MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/12 – Do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para fazer constar a exigência de ma-
nifestação de órgão normativo do sistema de ensino 
para o fechamento de escolas do campo”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.683/12 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inscreve o nome de Jovita Alves Feitosa 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.684/12 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inscreve o nome de Clara Felipa Camarão 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.838/12 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “concede ao Município de Braço do Norte 
o título de Capital Nacional do Gado Jersey”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 4.219/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/12 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “garante a sustentação 
oral pelo advogado nas sessões de julgamento peran-
te tribunal ou qualquer órgão colegiado, em instância 
judicial ou administrativa”. 
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.193/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo único ao art. 85 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.126/08 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “inclui trecho rodoviário na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
prevista no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.525/09 – Do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre o Plano Nacional de Redução 
de Mortes e Lesões no Trânsito”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.416/10 – Do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS nº 348/2007) – que “inclui a carne 
suína na pauta de produtos amparados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos 
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e 
da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 757/11 – Da Sra. Jandira Feghali 
– que “institui o Cultura Viva – Programa Nacional de 
Cultura, Educação e Cidadania, estabelece normas 
para seu funcionamento, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 1378/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

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 JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.013/11 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “institui o Selo Pró-Ar e a certificação 
dos níveis de emissão de dióxido de carbono (CO2) 
por veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.161/12 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “altera o caput do art. 4º, da Lei nº 11.770 de 9 
de setembro de 2008, para alterar regras da conces-
são de licença-maternidade”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

COMISSÃO DE CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ  
(DIA 26-4-13) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.772/08 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “denomina Ponte Nicanor Linhares a ponte 
sobre o Rio Jaguaribe, localizada no distrito de Peixe 
Gordo, entre os municípios de Limoeiro do Norte e 
Tabuleiro do Norte, no Ceará”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.541/09 – Do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS nº 33/2009) – que “inscreve 

o nome do Senador Pinheiro Machado no Livro dos 
Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE 
OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.817/10 – Do Sr. Reginaldo 
Lopes – que “erige em monumento nacional a rota de 
peregrinação denominada “Caminho da Luz, o Cami-
nho do Brasil” no estado de MG”. 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 

PROJETO DE LEI Nº 7.852/10 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “confere o título de “Capital Nacional da Energia 
Limpa” ao município de Petrópolis, no estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 615/11 – Do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de San-
ta Catarina, o título de “Capital Nacional da Dança””. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO. 

PROJETO DE LEI Nº 616/11 – Do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de Santa 
Catarina, o título de “Capital Nacional das Bicicletas””. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 630/11 – Do Sr. Luiz Noé – que 
“inscreve o nome de Rubens Beyrodt Paiva no “Livro 
dos Heróis da Pátria””. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “denomina “Governador Ernani Sátyro”, 
trecho de cento e treze quilômetros da BR-361, entre as 
cidades de Patos e Itaporanga, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.662/11 – Do Sr. Luiz Couto 
– que “denomina “Israel Guedes Ferreira” o edifício 
da Agência Central do INSS no Município de Alagoa 
Grande, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.771/11 – Do Sr. Emiliano José 
– que “inscreve os nomes de Carlos Marighella e Luiz 
Carlos Prestes no “Livro dos Heróis da Pátria””. (Apen-
sado: PL nº 2857/2011) 
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “declara o “Encontro para a Consciência 
Cristã”, realizado na cidade de Campina Grande, Esta-
do da Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.695/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS nº 26/2010) – que “institui o Dia 
Nacional do Ofical de Justiça”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.905/12 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “denomina o trecho da BR 158, entre a cidade 
de Santa Maria e a cidade de Rosário do Sul, como 
“Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos”” 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/12 – Do Senado Federal 
– Aloysio Nunes Ferreira – (PLS nº 503/2011) – que 
“denomina “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 PAULO FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.276/13 – Do Sr. Acelino Popó 
– que “institui o Dia Nacional do Boxe” 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.085/12 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezem-
bro de 1991, que dispõe sobre “restabelecer princípios 
da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, instituindo o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC e 
dá outras providências.”” 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.332/11 – Do Sr. Pastor Marco 
Feliciano – que “confere ao Município de Camboriú o 
título de “Capital Nacional das Missões Cristãs””. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.047/01 – Do Sr. Givaldo Ca-
rimbão – que “altera o art. 16 do Decreto-lei nº 236, 
de 28 de fevereiro de 1967, para definir os horários de 
veiculação e a duração dos programas educativos”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.768/09 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional da Indústria Far-
macêutica”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.767/09 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “denomina Campus Professora Josefa Ripalda de 
Freitas o campus da Universidade Federal do Pampa, 
localizado no município de Caçapava do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – Do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profis-
são de músico”. (Apensados: PL nº 6930/2010 e PL 
nº 743/2011) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.533/09 – Da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre a proibição de alienação de 
bens imóveis, de valor artístico, histórico e/ou cultural, 
pertencentes a instituições religiosas, que tenham re-
cebido quaisquer imunidades, isenções e benefícios 
do Governo Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.603/09 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “dá a denominação de “Centro Histórico Cultural 
Estação Ferroviária Nadir Glade” à estação ferroviária 
do Município de Apucarana, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.534/10 – Do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “cria o Dia Nacional da Diplomacia Cultural e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.549/10 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “institui o Dia Nacional dos Auxiliares da 
Administração Escolar”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.706/10 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “cria o Dia Nacional da Marca”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3/11 – Do Sr. Maurício Rands – que 
“declara o Movimento Hip Hop manifestação de cultura 
popular de alcance nacional, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 759/11 – Do Sr. Padre Ton – 
que “acrescenta o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº 
8.313 de 1991”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 769/11 – Do Sr. Laercio Oliveira 
– que “denomina de BOA LUZ, o viaduto localizado na 
BR 235, Km 16, entre as cidades de Aracaju e Laran-
jeiras, no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 
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PROJETO DE LEI Nº 783/11 – Do Sr. José Priante – 
que “declara o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 
Belém do Pará, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 872/11 – Do Sr. Luiz Noé – que 
“denomina “Policial Rodoviário Federal Ricardo Henri-
que Moreira” o viaduto localizado no quilômetro 300, da 
BR-116, em Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/11 – Do Sr. Vicente Can-
dido – que “estabelece normas gerais no âmbito da 
legislação concorrente sobre cultura”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.311/11 – Do Sr. Rogério Peninha 
Mendonça – que “altera a redação do parágrafo único 
do art. 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, para autorizar a veiculação de publicidade co-
mercial na programação das emissoras de televisão 
educativa, limitada a 15% do tempo total destinado à 
programação dessas emissoras”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.439/11 – Do Sr. Dimas Rama-
lho – que “denomina “Campus Youssef Ismail Mansour 
“ o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo, localizado no Município de 
Birigui, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.514/11 – Do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS nº 54/2010) – que “confere ao Mu-
nicípio de Florestópolis, no Estado do Paraná, o título 
de Município-berço da Pastoral da Criança”. 
RELATOR: Deputado WELITON PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.936/11 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.753, de 31 de 
outubro de 2003, que “Institui a Política Nacional do 
Livro”, para fixar a obrigatoriedade de classificação etá-
ria indicativa na capa de todo livro publicado no País”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.949/11 – Da Sra. Rosinha da 
Adefal – que “altera a Lei nº 6.454, de 24 de outubro 
de 1977, que “Dispõe sobre a denominação de logra-
douros, obras serviços e monumentos públicos, e dá 
outras providências””. (Apensado: PL nº 4568/2012) 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.305/11 – Do Sr. Luiz Noé – que 
“confere ao Município de Santana do Livramento, no 
Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital Na-
cional da Produção de Ovinos”. 

RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE 
OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.475/11 – Do Sr. José Guima-
rães – que “declara a “Festa do Pau da Bandeira” de 
Barbalha – CE, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/11 – Do Sr. Ronaldo Zulke 
– que “denomina “Ponte Presidente João Goulart” a pon-
te sobre o rio Gravataí, que ligará as cidade de Porto 
Alegre e Canoas, pela BR 448, no Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

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 EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.671/11 – dos Srs. Newton 
Lima e Amauri Teixeira – que “inclui o art. 18-A na Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet)”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.728/11 – Do Sr. Lourival Men-
des – que “institui o dia 3 de dezembro como Dia do 
Delegado de Polícia”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.787/11 – Do Senado Federal – 
Flexa Ribeiro – (PLS nº 2/2011) – que “designa o açaí 
e o cupuaçu frutas nacionais”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 2.792/11 – Do Sr. César Halum – 
que “institui o Programa “Circo do Povo” e estabelece nor-
mas para seu funcionamento, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/11 – Do Sr. Eduardo Aze-
redo – que “denomina “Rodovia Dalton Canabrava” o 
trecho da BR-259 que liga os Municípios de Inimutaba 
e Serro, em Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.073/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta inciso ao artigo 13º da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a Po-
lítica Nacional do Livro””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.102/12 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina “Rodovia José Pereira Alvarez” 
o trecho da BR-287, entre as cidades de São Borja e 
Santiago, e “Rodovia José Francisco Gorski” na exten-
são da BR-287, entre as cidades de Santiago e Santa 
Maria, no estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.199/12 – Do Sr. João Paulo 
Lima – que “”Institui o Programa de Apoio e Incentivo 
a Novos Escritores Brasileiros (PAINEB) e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.342/12 – Do Sr. Aelton Frei-
tas – 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 DOMINGOS SÁVIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.514/12 – Do Sr. William Dib – 
que “institui a semana nacional de ações públicas e 
sociais no campo da Síndrome de Down e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.562/12 – Do Sr. Jose Stédile 
– que “institui o Dia Nacional do Empregado Sindical”. 
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.629/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “altera a Lei nº 10.457, de 14 de maio de 2002, 
substituindo a expressão “Dia do Bacharel em Turismo” 
por “Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais 
do Turismo””. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

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””. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.642/12 – Do Sr. Fernando Mar-
roni – que “denomina-se “Aeroporto Internacional de 
Pelotas/RS – João Simões Lopes Neto” o aeroporto 
da cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

PROJETO 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”. 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 

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 EVANDRO MILHOMEN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.694/12 – Do Senado Federal – 
Allvaro Dias – (PLS nº 501/2009) – que “institui o Dia 
Nacional da Poesia”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.705/12 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inscreve o nome de Djalma Maranhão no 
“Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.716/12 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “inscreve os nomes do Chefe Tupiniquim 
Tibiriçá, o Chefe Temiminó Araribóia e o Potiguar Poti 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

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 DOMINGOS SÁVIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.775/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “denomina “Rodovia GIL GALDINO”, o 
trecho da Rodovia BR-426, entre as cidades de Pian-
có e Santana dos Garrotes, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.819/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “declara o Município de Soledade – RS, “Capital 
Nacional das Pedras Preciosas””. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 3.890/12 – Do Sr. Renato Molling 
– que “confere ao Município de Novo Hamburgo, no 
Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital Na-
cional do Calçado”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/12 – Do Sr. Osmar Serra-
glio – que “confere ao Município de Castro, no Esta-
do do Paraná, o título de “Capital Nacional do Leite””. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

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”. 
RELATORA: Deputada LAURIETE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.960/12 – Do Sr. Ronaldo Bene-
det – 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 Ca-
tarina, que especifica”. 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.961/12 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “confere ao Município de São Joaquim, 
no Estado de Santa Catarina, o título de “Capital Na-
cional da Maçã””. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.983/12 – Do Sr. Bernardo 
Santana de Vasconcellos – que “denomina “Viaduto 
Francisco Bilac Moreira Pinto” o viaduto localizado na 
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altura do Km 102 da BR-459 cruzamento com a Ave-
nida Tuany Toledo, no Município de Pouso Alegre, no 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.019/12 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Prefeito Waldemar Salles” o viaduto 
duplo de acesso à Tubarão Norte localizado no quilô-
metro 332,64, da BR-101 no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 

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 MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.126/12 – Do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “denomina “Tubertino Martins Araújo” o 
viaduto no quilômetro 39,7 da BR-050, no município 
de Araguari, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/12 – Do Sr. João Arruda 
e outros – que “institui a Semana Olímpica nas Esco-
las Públicas”. 
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.160/12 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “declara Celso Furtado Patrono da 
Economia Brasileira”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.176/12 – Do Sr. Rogério Peni-
nha Mendonça – que “confere ao Município de Itupo-
ranga, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital 
Nacional da Cebola”. 
RELATORA: Deputada LAURIETE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.203/12 – Do Sr. Danilo Forte 
– que “inscreve o nome de Francisco José do Nasci-
mento, conhecido como “Chico da Matilde, o Dragão 
do Mar”, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.280/12 – Do Sr. Giovani Che-
rini – que “declara o Padre Theodor Amstad Patrono 
do Cooperativismo Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

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”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

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 DANRLEI DE DEUS HIN-
TERHOLZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.392/12 – Do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “declara o Município de Venâncio Aires – RS, 
“Capital Nacional do Chimarrão””. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

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”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.543/12 – Do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “inscreve o nome Francisco de Paula Cândido 
Xavier no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.621/12 – Do Sr. Claudio Caja-
do – que “institui o ano de 2013 como o Ano da Coreia 
do Sul no Brasil”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.739/12 – Do Sr. Carlos Souza – 
que “confere ao Município de Manacapuru, no Estado 
do Amazonas, o título de Capital Nacional da Malva”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.780/12 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “confere ao Município de Itacoatiara, no Estado 
do Amazonas, o título de Capital Nacional da Juta”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.794/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “institui como a Capital Nacional do Enoturismo 
o Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul”. (Apensa-
do: PL nº 4795/2012) 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.810/12 – Do Sr. Roberto de 
Lucena – que “institui o dia 24 de maio como o Dia 
Nacional do Metodismo Wesleyano”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.811/12 – Do Sr. Roberto de 
Lucena – que “institui o dia 3 de março como o “Dia 
Nacional da Igreja O Brasil Para Cristo””. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.850/12 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “denomina Campus João Totó Câmara 
o Campus do Instituto Federal de Mato Grosso do 
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Sul – IFMS, localizado em Dourados, Estado de Mato 
Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.855/12 – Do Sr. Júlio Cesar – 
que “dá ao “Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil – CAU/BR” o nome de “Conselho Oscar Niemeyer 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR””. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.903/12 – Da Sra. Luiza Erundina 
e outros – que “inclui o Dia Internacional do Direito à Ver-
dade no calendário nacional de datas comemorativas”. 
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.095/13 – Do Sr. Tiririca – que 
“altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – 
Lei Rouanet – para reconhecer a atividade circense 
como manifestação cultural”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.113/13 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “altera a Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 
2012, que institui o Programa de Cultura do Trabalhador 
e cria o vale-cultura, excetuando a utilização do benefí-
cio para contratação de serviço de TV por assinatura”. 
RELATOR: Deputado WELITON PRADO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-05-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.847/11 – Do Sr. Manato – que 
“proíbe a efetivação de qualquer pagamento em di-
nheiro em espécie nas quantidades que especifica”. 
RELATOR: Deputado PAULO WAGNER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.140/12 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, estabelecendo sanções para as prestadoras do 
Serviço Móvel Pessoal em caso de cobrança indevida 
ou suspensão injustificada do serviço”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.159/13 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “veda, aos restaurantes, lanchonetes e esta-
belecimentos similares, a cobrança de valor adicional 
pela sobra deixada no prato por cliente”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.179/13 – Do Sr. Major Fábio – 
que “obriga a devolução em dobro do valor pago por 

produto adquirido pela internet quando não entregue 
na data marcada”. 
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.251/13 – Do Senado Fede-
ral – Rodrigo Rollemberg – (PLS nº 113/2011) – que 
“acrescenta art. 42-A à Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que “Dispõe sobre a reestruturação dos transpor-
tes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras provi-
dências”, para disciplinar a franquia de bagagem no 
transporte interestadual e internacional de passageiros”. 
RELATOR: Deputado REGUFFE. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 691/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “obriga aeroportos, shoppings, centros e empre-
endimentos comerciais e supermercados de grande 
porte, a disponibilizarem uma sala para a instalação 
dos postos do Procon”. 
RELATOR: Deputado REGUFFE. 

PROJETO DE LEI Nº 754/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, de 
forma a obrigar as montadoras e importadoras de ve-
ículos automotores a fornecerem garantia adicional 
aos consumidores de veículos automotores novos, 
nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado REGUFFE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.130/13 – Do Sr. Marcio Bittar – 
que “dispõe sobre a gratuidade de estacionamento em 
Shopping Centers, Centros Comerciais, supermerca-
dos, hipermercados, rodoviárias, aeroportos e hospitais” 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.196/13 – Do Poder Executivo – 
que “acresce Capítulo VIII ao Título I da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor; e parágrafo único ao art. 16 da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 744/11 – Do Sr. Fernando Jor-
dão – que “adiciona um artigo à Lei nº 4.118, de 27 de 
agosto de 1962, para o fim de conceder participação 
aos estados e municípios no resultado da exploração 
de energia nuclear” 
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.503/11 – Do Sr. Stepan Ner-
cessian – 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 Novembro 
e 25 de Dezembro”, para incluir a terça-feira de Car-
naval entre os feriados nacionais”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.970/13 – Do Senado Federal 
– João Capiberibe – (PLS nº 76/2012) – que “adota 
medidas para informar os consumidores acerca dos 
tributos indiretos que incidem sobre bens e serviços, 
conforme o disposto no § 5º do art. 150 da Constitui-
ção Federal”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.042/13 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do em-
presário e da sociedade empresária”, com o objetivo 
de disciplinar a aprovação do plano de recuperação 
judicial pela assembleia de credores”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.059/13 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “acrescenta parágrafos ao art. 93 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras pro-
vidências”, para dispor sobre os valores das multas 
aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação 
de contratar trabalhadores com deficiência”. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.092/13 – Do Sr. Wellington Fagun-
des – que “altera a redação do art. 31-A da Lei nº 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condo-
mínio em edificações e as incorporações imobiliárias”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.109/13 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, 
com o objetivo de estimular a utilização de biocombus-
tíveis e reduzir os custos da aviação brasileira”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.133/13 – Do Sr. Sarney Filho – 
que “regulamenta a rotulagem de produtos da nanotec-
nologia e de produtos que fazem uso da nanotecnologia”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.176/13 – Do Sr. Roberto Teixei-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, 
nos respectivos rótulos, do valor do pH dos produtos 
alimentícios comercializados na forma líquida”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.191/13 – Do Sr. Rogério Pe-
ninha Mendonça – que “dispõe sobre a produção de 
cerveja artesanal”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.015/13 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “inclui dispositivo na Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que preven-
do, nas cidades com mais de duzentos mil habitantes, 
contrapartida pela valorização imobiliária decorrente 
do aumento do potencial construtivo ou da alteração 
de uso de solo”. 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.035/13 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, que “Dispõe sobre o condomínio em edifica-
ções e as incorporações imobiliárias”, para que o rateio 
das despesas condominiais seja feito de acordo com 
o número de unidades da edificação”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.094/13 – Do Sr. Tiririca – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 11.977, de 7 de julho 
de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) e dá outras providências, para 
equiparar à habitação popular o trailer e o motor home 
usados por populações itinerantes”. 
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.175/13 – Do Sr. Sergio Zvei-
ter – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.452/12 – Do Sr. Vicentinho – 
que “regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe so-
bre o reconhecimento e titulação das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.720/12 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre a desoneração em vinte por 
cento da contribuição previdenciária patronal da folha 
de pagamento da empresa que mantiver, no mínimo, 
dez por cento de negros em seus quadros”. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.667/11 – Do Sr. Artur Bruno – 
que “altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.080/13 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática edu-
cação para o trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO NAPOLEÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.105/13 – Do Sr. Guilherme 
Mussi – que “cria e institui o PNABEMP (Programa 
Nacional de Bolsa de Estudo para Mestrado Profis-
sional – Pós Graduação Stricto Sensu) com recursos 
advindos da Distribuição de Royalties do Petróleo e da 
Participação Especial”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/13 – Do Sr. Izalci – que 
“altera os arts. 36, 41 e 42 da Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional”. 
RELATOR: Deputado CELSO JACOB. 

PROJETO DE LEI Nº 5.218/13 – Do Sr. Stepan Ner-
cessian – que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretri-
zes e bases da educação nacional, dispondo sobre a 
obrigatoriedade da existência de laboratórios de en-
sino de matemática nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/11 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de São José 
do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.071/11 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº 353/2009) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado AKIRA OTSUBO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – Do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “modifica a Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único 
ao art. 25, de modo a ampliar a aplicação de descon-
tos especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada 
nas atividades de agricultura irrigada e aqüicultura”. 
(Apensado: PL nº 580/2011) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.780/11 – Do Senado Federal- 
Serys Slhessarenko – (PLS nº 511/2009) – que “dis-
põe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Sorriso, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado AKIRA OTSUBO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/11 – Do Sr. Nilson Leitão – 
que “concede benefícios fiscais de tributos federais às 
empresas que se instalarem em municípios com baixo 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

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 CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.139/12 – Da Sra. Benedita da 
Silva – que “possibilita que mercadorias assinaladas 
com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas sejam 
reaproveitadas por cooperativas comunitárias ou ofi-
cinas de customização”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

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 JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.458/12 – Do Senado Federal – 
Francisco Dornelles – (PLS nº 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 RICARDO ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.017/13 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “concede benefícios fiscais de tributos 
federais às pessoas físicas e empresas domiciliadas 
em estados, Distrito Federal ou municípios onde te-
nham sido decretados estados de emergência ou de 
calamidade pública”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.033/13 – Do Sr. Fernando Jor-
dão – que “estabelece regras para o reajuste da taxa 
de expedição de passaporte comum a brasileiro e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.084/13 – Do Sr. Walter Feld-
man – que “inclui as despesas com profissionais de 
educação física, pessoas jurídicas prestadoras de 

serviços na área de atividades físicas, desportivas e 
similares entre as deduções autorizadas para fins de 
aferição da base de cálculo do imposto de renda das 
pessoas físicas”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.098/13 – Da Sra. Aline Corrêa 
– que “altera o caput do art. 290 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que “Dispõe sobre os registros 
públicos, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.131/13 – Do Sr. Davi Alves 
Silva Júnior – que “acrescenta parágrafo ao art. 7º da 
Lei nº 9.250, de 26 de Dezembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado RICARDO ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.143/13 – Do Sr. Renzo Braz 
– que “altera a redação dos arts. 15 e 17 da Lei nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011 para dispor sobre 
o aumento da tributação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre os cigarros e derivados 
do tabaco”. 
RELATOR: Deputado RICARDO ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.154/13 – Do Sr. Inocêncio 
Oliveira – que “regulamenta o art. 151, inciso I, da 
Constituição Federal, estabelecendo que não será ad-
mitida a concessão de incentivos fiscais de impostos 
compartilhados”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 1.940/11 – Do Sr. Valadares Fi-
lho – que “altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho de 
2008, para aumentar o valor do auxílio financeiro do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem 
(Projovem)”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.370/12 – Do Poder Executi-
vo – que “altera o art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de de-
zembro de 1983, que fixa os efetivos do Exército em 
tempo de paz”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – Do Sr. Márcio França 
– que “estabelece programa de certificação para o eta-
nol e a participação governamental sobre a sua produ-
ção”. (Apensados: PL nº 1943/2007 e PL nº 1040/2011) 
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RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 974/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre condições para a liqui-
dação de créditos de precatórios a serem pagos pela 
Fazenda Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.092/11 – Do Sr. Irajá Abreu – que 
“estabelece incentivos à fabricação e utilização de veículos 
automóveis elétricos no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.557/11 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “institui o Código de Defesa do Contribuinte 
brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.154/12 – Do Sr. Paulo Teixeira 
e outros – que “dispõe sobre a redução das alíquotas 
incidentes sobre os produtos alimentares que com-
põem a Cesta Básica Nacional, relativamente à Con-
tribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP, à Contribuição para Financiamento da Segu-
ridade Social – COFINS, e ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados-IPI, altera a Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e dispõe sobre a Cesta Básica Nacional, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.179/12 – Do Sr. Pauderney 
Avelino – que “altera o art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 
de julho de 2002, que dispõe sobre a incidência das 
contribuições para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins), nas hipóteses que menciona, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.596/12 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a contribuição para o PIS 
– Programa de Integração Social e a COFINS – Con-
tribuição para Financiamento da Seguridade Social e 
dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 

PROJETO DE LEI Nº 5.011/13 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Valadares – (PLS nº 315/2012) – que 
“altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
para vedar a exigência de valor mínimo para depósito 
ou retirada de recursos de caderneta de poupança”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.037/13 – Do Sr. Rodrigo Maia 
– que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para 

o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na comerciali-
zação de suco de frutas”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.091/13 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “amplia incentivos fiscais relativos 
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.820/10 – Do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS nº 51/2007) – que “altera a Lei 
nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para garantir o 
oferecimento de vacinação antipapilomavírus humano 
(HPV) à população”. (Apensados: PL nº 5694/2009 
(Apensado: PL nº 7551/2010), PL nº 449/2011, PL nº 
1430/2011, PL nº 3964/2012, PL nº 4483/2012 e PL 
nº 4540/2012) 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.135/12 – Do Senado Federal – 
Vanessa Grazziotin – (PLS nº 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)”. (Apensa-
do: PL nº 2459/2011 (Apensado: PL nº 3569/2012)) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.264/12 – Do Poder Executi-
vo – que “institui a indenização devida a ocupante de 
cargo efetivo das Carreiras de Policial Federal, Policial 
Rodoviário Federal e Auditoria da Receita Federal do 
Brasil, dos Planos Especiais de Cargos da Polícia Fe-
deral, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da 
Fazenda, em exercício nas unidades situadas em loca-
lidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, 
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E  

DA AMAZÔNIA 

REUNIÃO 

LOCAL: Comando Militar da Amazonônia 
HORÁRIO: 07h 

A – Outro Evento: 

Missão Oficial dos membros da Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
ao Comando Militar da Amazônia.
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(req. 244/13 Dep. Jerônimo Goegen) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.382/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 12.340, de 2010, para 
condicionar a transferência voluntária de recursos fede-
rais à existência e funcionamento de órgão de defesa 
civil no ente político favorecido”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

TEMA

DISCUSSÃO SOBRE O USO DO BIOMA CAATIN-
GA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA 
CAATINGA

(Requerimento nº 202/2013, do Deputado Penna)

COMPOSIÇÃO DA MESA

Deputado PENNA (PV-SP)

Deputado AMAURI TEIXEIRA (PT-BA)

Deputado ANTONIO BALHMANN (PSB-CE)

(A CONFIRMAR) Deputado MAURO BENEVIDES 
(PMDB-CE)

EXPOSITORES:

Senhor FRANCISCO CAMPELLO, Diretor de Com-
bate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente

Senhor ROBERTO CAVALCANTI, Secretário de Biodi-
versidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente

Senhora SUELMA ROSA DOS SANTOS, Represen-
tante Nacional da TNC – The Nature Conservancy

Senhor BRAULINO CAETANO DOS SANTOS, Co-
ordenador-Geral da Rede Cerrado, representando o 
Superintendente-Executivo da FUNATURA – Funda-
ção Pró-Natureza

 Senhor CARLOS RODRIGO CASTRO SCHLAEFLI, 
Secretário Executivo da Associação Caatinga 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.166/13 – Do Sr. Adrian – que 
“altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, 
para determinar o registro de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes e estimulantes ou biofertilizantes em órgão 
federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos 
órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, 
do meio ambiente e da agricultura”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/13 – Do Sr. Márcio Ma-
cêdo – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999, para assegurar atenção às mudanças do clima 
e à proteção da biodiversidade na Política Nacional de 
Educação Ambiental”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-4-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – Do Sr. Rogerio Lis-
boa – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997, que “dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias””. (Apensado: PL nº 2296/2007) 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.194/13 – Do Sr. Newton Lima – 
que “autoriza a União a celebrar contratos de prestação 
de serviços com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 
para o exercício das atividades de pesquisa e lavra de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 



12510 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.462/12 – Do Sr. Andre Moura 
– que “altera a Lei Federal nº 10.671 de 15 de maio 
de 2003 que “Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor e dá outras providências””. (Apensado: PL 
nº 3703/2012) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-13 

Projeto de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.821/12 – Do Sr. Fernando Fran-
cischini – que “dispõe sobre a isenção do pagamento 
de taxas e tributos para renovação de porte de armas 
de fogo por policiais federais inativos e aposentados”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

(Requerimento nº 290 da Deputada Jô Moraes)

Tema:

“Debater o tema Epilepsia, uma doença não contagiosa 
que se manifesta em indivíduos de todas as idades.”

Convidados:

MARIA CAROLINA DORETTO
Representante da EPIBRASIL – Federação Brasileira 
de Epilepsia

CARLOS SILVADO
Representante da Liga Brasileira de Epilepsia

EDMILSON FONSECA
Procurador do Estado de Rondônia

LUIZ EDUARDO ALCÂNTARA DE MELO
Coordenador-Geral de Relacionamento Interinstitucio-
nal do Ministério da Previdência Social 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR 

 DE AMANHÃ  
(DIA 26-4-13) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.832/12 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da re-
alização, em todo território nacional, do protocolo de 
avaliação do frênulo da língua em bebês recém-nasci-
dos – “teste da linguinha” – e a realização de cirurgia 
corretiva”. (Apensado: PL nº 5146/2013) 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.264/08 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 3° ao art. 76 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.698/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta o termo ‘’e inclusive, também, para 
a obtenção da aposentadoria por idade’’ ao final do 
art. 28 da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998”. 
(Apensado: PL nº 6098/2009) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-13 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.976/13 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 13 da Lei 
nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regulamen-
ta a profissão do corretor de seguros, acrescentando 
ao referido artigo os §§ 3º, 4º e 5º”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-05-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.246/12 – Do Sr. Jerônimo Go-
ergen – que “dispõe sobre o exercicio da profissão de 
motorista”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.715/07 – Do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – para dispor 
sobre veículos antigos modificados”. 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.965/11 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “institui o Vale-Transporte Social, visando 
garantir o direito à mobilidade urbana da população e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/12 – Do Sr. Paulo Foletto 
– que “dispõe sobre a escolta durante o transporte de 
explosivos em rodovias e ferrovias federais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.584/12 – Do Sr. Jorginho Mello 
– que “altera os incisos I e II do art. 2º, da Lei nº 12.009, 
de 29 de julho de 2012”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.614/12 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.659/12 – Do Sr. Osmar Júnior 
– que “denomina “Rodovia Mandu Ladino” a rodovia 
BR-343 em toda sua extensão”. 
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.749/12 – Do Sr. Cesar Colnago 
– que “denomina “Complexo Prefeito Aloízio Santos” o 
conjunto de viadutos localizados entre os quilômetros 
293,84 e 294,51, no trecho da BR-101, no Município 
de Cariacica, Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.782/12 – Do Sr. Jorginho Mello 
– que “dá nova redação ao art. 115, caput, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre 
a identificação externa dos veículos automotores por 
meio de placas dianteira e traseira lacradas a sua es-
trutura, com a finalidade de restringir a lacração das 
placas, expressamente, as pessoas físicas ou jurídi-
cas credenciadas pelos Órgãos Executivos de Trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal para fabricação de 
placas e lacração de veículos”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.824/12 – Do Sr. Jerônimo Goer-
gen – que “altera a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984 
para modificar disposições do exercício da profissão 
do aeronauta”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.862/12 – Do Sr. Hermes Parcia-
nello – que “denomina Rodovia PEDRO GURGACZ o 
trecho da BR-163 entre os municípios de Cascavel, no 
entroncamento da BR-277, até o Município de Capitão 
Leônidas Marques, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.882/12 – Do Sr. José de Filippi 
– que “acrescenta o art. 95-A na Lei nº 9.503 de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código Brasileiro de 
Trânsito, com a seguinte redação”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.931/13 – Do Sr. Ronaldo Fon-
seca – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, e a Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, es-
tabelecendo requisitos para a aplicação de recursos 
públicos na pavimentação das vias urbanas e rodovias”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.935/13 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “denomina “Viaduto Atalíbio Foscarini” o viaduto 
construído no cruzamento da rodovia BR-116 com a 
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rua Rincão, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.957/13 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “passa a ser denominado ANEL RODOVIÁRIO 
JOSÉ ACÁCIO CARNEIRO, na BR 040, altura da ci-
dade de Nova Lima – MG, atualmente chamado ANEL 
RODOVIÁRIO CELSO MELLO AZEVEDO”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.984/13 – Do Sr. Valtenir Pereira 
– que “dá nova redação ao § 7º do art. 115 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “dispõe sobre 
o Código de Trânsito Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.106/13 – Do Sr. Marcelo Al-
meida – que “dá nova redação ao § 6º do art. 115, da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que dispõe 
sobre a dispensa da identificação externa por meio 
de placa dianteira para os veículos de duas ou três 
rodas, com a finalidade de incluir os reboque e semir-
reboques na isenção”. 
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.141/13 – Do Sr. Camilo Cola 
– que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, para isentar da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a importação e 
a comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
os produtos utilizados em serviços públicos de trans-
porte coletivo urbano municipal e transporte coletivo 
urbano alternativo” 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.198/13 – Do Sr. Fernando Jor-
dão – que “dispõe sobre a instalação de visor digital 
de velocidade nos ônibus interestaduais, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.226/13 – Do Sr. Osmar Serra-
glio – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.250/13 – Do Sr. João Maia – 
que “dá o nome de “Viaduto José Agostinho Filgueira 
– Zeagostinho ao atual Viaduto 4, localizado na BR 
405, km 3, cruzamento com a BR 304, km 40 (Trevo 
para Apodi)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.178/12 – Do Sr. Edson Pi-
menta – que “estabelece os requisitos de segurança, 
higiene, conforto operacional e infraestrutura a serem 
atendidos pelos terminais rodoviários de passageiros, 
nos termos que menciona, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.655/12 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “denomina “Viaduto Flávio Gutierrez” o via-
duto construído no Km 618 da BR 040, no Município 
de Congonhas, MG”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.031/13 – Da Sra. Benedita da 
Silva – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a fixação dos dispositivos de reten-
ção de crianças”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.122/13 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre o transporte público metroferroviário 
em regiões metropolitanas, exigindo que funcionem por 
período integral (24h) nos finais de semana e sobre o 
transporte público viário em cidades com população 
superior a 300 (trezentos) mil habitantes, exigindo que 
funcionem todos os dias da semana por período inte-
gral (24h) e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 565-A, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA OS ARTS. 57, 165, 166, 

E ACRESCENTA ART. 165-A, TODOS DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TORNANDO DE 

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA A PROGRAMAÇÃO 
CONSTANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-13 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565/06 
– Do Senado Federal – Antonio Carlos Magalhães – 
(PEC nº 22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 166, e 
acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, 
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tornando de execução obrigatória a programação cons-
tante da lei orçamentária anual”. (Apensados: PEC nº 
169/2003 (Apensado: PEC nº 385/2005 (Apensados: 
PEC nº 46/2007, PEC nº 96/2007, PEC nº 281/2008, 
PEC nº 321/2009, PEC nº 20/2011 (Apensado: PEC nº 
152/2012), PEC nº 189/2012, PEC nº 192/2012, PEC 
nº 201/2012 e PEC nº 232/2012)), PEC nº 465/2005 
e PEC nº 330/2009 (Apensado: PEC nº 145/2012)) 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS DE  

TURISMO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL  
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME 

DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS  
PELA IMPRENSA

REUNIÃO 

LOCAL: Departamento de Polícia Federal 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Diligência: 

Audiência com o Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal, Sr. LEANDRO DAIELO COIMBRA. 

GRUPO DE TRABALHO QUE “GRUPO DE TRABA-
LHO PARA ANÁLISE, ESTUDO E FORMULAÇÃO DE 
PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI ELEITORAL”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião: 

I – Audiência Pública, com a presença do Senhor José 
Antonio Dias Toffoli, Ministro do Superior Tribunal Elei-
toral (confirmado);

II – Discussão do plano de trabalho; 

III – Comissões Mistas 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (8 DIAS) 

Decurso: 4º dia
Último Dia: 29/04/2013

Projetos de Lei 

PROJETO DE LEI (CN) Nº 1/13 – Da Presidente da 
República – que “altera o caput do art. 2° e o Anexo IV.1 
da Lei n° 12.708, de 17 de agosto de 2012, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2013, e dá outras providências”. 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 24/04/2013: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 5.313/2013 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 827/2013 
PROJETO DE LEI Nº 3.392/2004 
PROJETO DE LEI Nº 132/2011 
PROJETO DE LEI Nº 5.299/2013 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 181/2013 
RECURSO Nº 192/2013 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 5.267/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.291/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.297/2013 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 5.282/2013 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 5.290/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.295/2013 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 260/2013 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 5.090/2013 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 5.261/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.265/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.270/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.280/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.381/2013 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 5.293/2013 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 
2006, do Senado Federal, que “altera os arts. 57, 
165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Consti-
tuição Federal, tornando de execução obrigatória a 
programação constante da lei orçamentária anual”: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
565/2006 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 12 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

MENSAGENS

Nº 520/2012 – Do Poder Executivo – Submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o texto da Medida Pro-
visória nº 590, de 29 de dezembro de 2012, que “ 
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para 
ampliar a idade limite de crianças e adolescentes 
que compõem as unidades familiares beneficiárias do 
Programa Bolsa Familia elegíveis ao recebimento do 
Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá 
outras providências”.

Nº 539/2012 – Do Poder Executivo – Submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o texto da Medida Pro-
visória nº 593, de 5 de dezembro de 2012, que “Altera 
a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec, para ampliar o rol de beneficiá-
rios e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá 
outras providências”.

Nº 560/2012 – Do Poder Executivo – Informa ao Con-
gresso Nacional, em aditamento à Mensagem 539, de 
2012, a retificação do texto da Medida Provisória nº 593, 
de 2012, que “Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, para ampliar 
o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação 
Estudante; e dá outras providências”, publicada no 
Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2012.

Nº 602/2012 – Do Poder Executivo – Submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o texto da Medida Pro-
visória nº 597, de 26 de dezembro de 2012, que “Dá 
nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 268/2013 – Do Sr. Carlos Souza – Disciplina a fi-
xação do número de Deputados Federais, nos termos 
do art. 45, § 1º, da Constituição Federal.

PROJETOS DE LEI

Nº 5435/2013 – Do Sr. Valadares Filho – Altera a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, para dispõe sobre 
a concessão do Selo Município Amigo do Esporte.

Nº 5436/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Altera a Lei nº 
11.671, de 08 de maio de 2008, que dispõe sobre a 

transferência e inclusão de presos em estabelecimen-
tos penais federais de segurança máxima.

Nº 5437/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Determina que as 
empresas operadoras de serviços de telecomunicações 
instalem bloqueadores de sinais de radiocomunicação 
que impeçam a comunicação telefônica móvel e de 
dados nos estabelecimentos prisionais. 

Nº 5438/2013 – Da Srª. Flávia Morais – Altera a Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as presta-
doras dos serviços de telefonia móvel a encaminhar 
gratuitamente as mensagens de texto destinadas aos 
serviços públicos de emergência.

Nº 5439/2013 – Do Sr. Marcos Montes – Altera dispo-
sitivo da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que 
“Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas; estabelece normas para 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilíci-
to de drogas; define crimes e dá outras providências”.

Nº 5440/2013 – Do Sr. Alexandre Roso – Altera a reda-
ção dos arts. 487 e 488 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
incorporando-lhes o alcance e abrangência previstos 
na Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011.

Nº 5441/2013 – Do Sr. Fabio Trad – Dispõe sobre a per-
da de veículo nos casos de homicídios praticados sob 
a influência de álcool ou de substância entorpecente.

Nº 5442/2013 – Do Sr. Leonardo Picciani – Dispõe 
sobre a gestão, a organização e o controle social das 
Agências Reguladoras, acresce e altera dispositivos 
das Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984, 
de 17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 de julho de 
2000, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida 
Provisória nº 2.228- 1, de 6 de setembro de 2001, e 
dá outras providências.

Nº 5443/2013 – Do Sr. William Dib – Altera a Lei nº 
11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o 
direito do portador de deficiência visual de ingressar 
e permanecer em ambientes de uso coletivo acompa-
nhado de cão-guia

Nº 5444/2013 – Do Sr. Flaviano Melo – Altera os arts. 
20 e 24 e acrescenta o art. 20-A à Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, para reduzir a contribuição previden-
ciária do empregado e do empregador doméstico; e 
modifica o inciso VII e revoga as alíneas “a” dos incisos 
I e III do §3º do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, para permitir a dedução do Imposto 
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sobre a Renda da contribuição previdenciária total do 
empregador doméstico em relação a todos os empre-
gados a seu serviço.

Nº 5445/2013 – Do Sr. Guilherme Mussi – Acrescenta 
o parágrafo 4º ao art. 322 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, para assegurar aviso prévio aos 
professores ao término do ano letivo ou no curso de 
férias escolares.

Nº 5446/2013 – Do Sr. Guilherme Mussi – Altera o art. 
225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal.

Nº 5447/2013 – Do Sr. Celso Jacob – Estipula a obriga-
toriedade para as empresas que contratam serviços de 
transporte rodoviário de cargas, a fornecer por escrito 
as razões que impeçam o carregamento por parte do 
motorista profissional.

Nº 5448/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Altera a Lei nº 
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, acrescentando aos arts. 181, o inciso XX e 
202, o inciso III.

Nº 5449/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Dispõe sobre o 
serviço civil obrigatório remunerado, aos graduados da 
área de saúde, em instituições de ensino custeados 
por recursos públicos, nos municípios com menos de 
100 mil habitantes.

Nº 5450/2013 – Do Sr. Carlos Bezerra – Dá nova re-
dação às Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 
e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e à Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Nº 5451/2013 – Do Sr. Carlos Bezerra – Acrescenta o 
art. 655-C à Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil.

Nº 5452/2013 – Do Sr. Eli Correa Filho – Acrescenta 
inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para permitir a ausência do trabalhador 
ao serviço, sem prejuízo do salário, nas hipóteses de 
doação de medula óssea.

Nº 5453/2013 – Do Sr. Alessandro Molon – Altera a 
Lei nº 12.351, de 2010, e a Lei nº 9.478, de 1997, para 
destinar recursos para a Educação.

Nº 5454/2013 – Da Srª. Andreia Zito – Altera o Decreto-
-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) 
e as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), e nº 12.594, de 18 de 
janeiro de 2012 (SINASE).

Nº 5455/2013 – Do Sr. Major Fábio – Altera a o De-
creto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, para criar 

seguro obrigatório de danos materiais nas condições 
que especifica.

Nº 5456/2013 – Do Sr. Major Fábio – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados 
em projeções em terceira dimensão – 3D.

Nº 5457/2013 – Do Sr. Major Fábio – Isenta do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) os veículos ad-
quiridos por entidades de assistência social sem fins 
lucrativos, nas condições que especifica. 

Nº 5458/2013 – Do Sr. Major Fábio – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação de fotos e informações 
sobre crianças e adolescentes desaparecidos em sítios 
de Internet de órgãos federais.

Nº 5459/2013 – Do Sr. Major Fábio – Dispõe sobre as 
ações a serem executadas na recuperação de veículos 
furtados ou roubados.

INDICAÇÕES

Nº 4370/2013 – Do Sr. Dr. Ubiali – Sugere ao Ministro 
da Educação a instalação de uma Escola Técnica Fe-
deral, no municipio de Franca, no Estado de São Paulo.

Nº 4371/2013 – Do Sr. Professor Sérgio de Oliveira – 
Sugere ao Ministério das Comunicações a instalação 
de antena para sinal de celular no Distrito de Novo 
Barro Preto, no município de Ventania, Paraná.

Nº 4372/2013 – Do Sr. Amauri Teixeira – Sugere a Mi-
nistra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
o aumento de número de vagas para primeira nome-
ação do Cargo de Procurador da Fazenda Nacional.

Nº 4373/2013 – Da Comissão de Minas e Energia – 
Sugere ao Banco Central do Brasil editar regulamen-
tação que permita às sociedades de economia mista 
estaduais, titulares de concessão de serviço público 
de gás canalizado a que se refere o art. 25, § 2º, da 
Constituição Federal, “a contratação de operações de 
crédito em instituições financeiras públicas ou priva-
das, para investimento na implantação ou expansão 
das redes de distribuição de gás canalizado”.

Nº 4374/2013 – Da Comissão de Minas e Energia – 
Sugere ao Ministério da Fazenda editar regulamen-
tação que permita às sociedades de economia mista 
estaduais, titulares de concessão de serviço público 
de gás canalizado a que se refere o art. 25, § 2º, da 
Constituição Federal, “a contratação de operações de 
crédito em instituições financeiras públicas ou priva-
das, para investimento na implantação ou expansão 
das redes de distribuição de gás canalizado”.

Nº 4375/2013 – Da Comissão de Minas e Energia – 
Sugere ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão editar regulamentação que permita às socie-
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dades de economia mista estaduais, titulares de con-
cessão de serviço público de gás canalizado a que 
se refere o art. 25, §2º, da Constituição Federal, “a 
contratação de operações de crédito em instituições 
financeiras públicas ou privadas, para investimento na 
implantação ou expansão das redes de distribuição de 
gás canalizado”.

Nº 4376/2013 – Do Sr. Marcos Montes – Sugere ao 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 
implantação do Programa Nacional de Melhoria da 
Qualidade Genética dos Rebanhos Bovino, Bubalino, 
Caprino e Ovino.

Nº 4377/2013 – Do Sr. Miriquinho Batista – Sugere 
ao Ministério da Educação a criação da Universidade 
Federal da Amazonia Tocantina (UFAT), no Estado do 
Pará por desmembramento dos Campi de Abaete-
tuba, Cametá e Tucuruí da Universidade Federal do 
Pará (UFPA).

Nº 4378/2013 – Do Sr. Costa Ferreira – Sugere ao Mi-
nistério dos Transportes, através da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, a criação de uma 
Coordenação Ferroviária na Unidade Regional do Ma-
ranhão da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– URMA/ANTT, sediada em São Luís, estado do Ma-
ranhão, com vistas a acompanhar os grandes projetos 
estruturantes em andamento no Maranhão.

Nº 4379/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Sugere ao Mi-
nistro da Saúde sejam adotados critérios centrados 
na demanda para a distribuição de unidades hemo-
terápicas no País.

Nº 4380/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Sugere ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações a instalação de antenas para sinal de celu-
lar para atender os Povoados de Sangrador, Castelo, 
Campo Grande, Gameleira, São Gonçalo, Piranha II, 
Laranjeiras, Açude, Pinto, Carnaúba de Pedra, Cabe-
ceira da Inhuma I, Santa Maria de Baixo, São José dos 
Perdidos, Bambu, Jacaré, Vertente, Bonitinho, Buriti 
Cortado, Garapa, cão-Açu, Gameleira III, Sangrador 
I, canto do Arame e nos Bairros de Residencial Jú-
lio Almeida, Novo Tempo, Residencial Padre Delfino, 
Flores e Mutirão, no Município de Timon, no Estado 
do Maranhão.

Nº 4381/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Sugere ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações a instalação de antenas para sinal de celular 
para atender os Povoados de São Jose dos Mouras, 
São Jose e Vila Nova, no Município de Lima Campos, 
no Estado do Maranhão.

Nº 4382/2013 – Do Sr. Francisco Escórcio – Sugere 
ao Ministério dos Transportes urgência na duplicação 

da rodovia BR-010, no trecho entre Açailândia e Im-
peratriz, no Estado do Maranhão.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU

Nº 42/2013 – Do Sr. Arnaldo Jordy – Requer informa-
ções ao Tribunal de Contas da União, sobre a fiscali-
zação das obras para a Copa do Mundo que possuem 
regime especial de contratação.

RECURSOS

Nº 198/2013 – Da Srª. Lauriete – Recorre contra a de-
cisão da Presidência da Câmara que determinou a de-
volução do Projeto de Lei nº 5.239, de 2013, à autora.

Nº 199/2013 – Do Sr. Eli Correa Filho – Contra a deci-
são do Presidente da Câmara dos Deputados, sobre 
o requerimento 7268/2013.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 3037/2013 – Do Sr. Amauri Teixeira – Solicita infor-
mações à Sra. Ministra do Planejamento, Orçamento 
e Gestão sobre o Projeto de Lei que cria o Plano de 
Carreira dos Servidores da Advocacia-Geral da União 
e Defensoria Pública da União.

Nº 3038/2013 – Da Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle – Solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações acerca do apoio financeiro concedido pelo 
Tesouro Nacional às distribuidoras de energia elétrica. 

Nº 3039/2013 – Do Sr. Arnaldo Jordy – Requer infor-
mações ao Ministério das Comunicações, acerca de 
dados atualizados da relação entre antenas e clien-
tes de telefonia, quando comparados com os demais 
Estados brasileiros.

Nº 3040/2013 – Do Sr. Arnaldo Jordy – Requer infor-
mações ao Ministério da Justiça acerca dos inquéritos 
sobre desvios de recursos e corrupção em prefeituras 
do Pará em andamento na Polícia Federal.

Nº 3041/2013 – Do Sr. Celso Jacob – Requer infor-
mações sobre a Fusão dos Grupos Anhanguera e o 
Kroton para criar o maior conglomerado na área de 
educação do Brasil.

Nº 3042/2013 – Do Sr. Rodrigo Maia – Solicita informa-
ções ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda, 
Senhor Guido Mantega, sobre os rumores envolvendo 
empresas do Grupo EBX.

Nº 3043/2013 – Do Sr. Walter Ihoshi – Solicita informa-
ções ao Senhor Guido Mantega, Ministro da Fazenda, 
para fundamentar a discussão sobre a desoneração 
de medicamentos para uso humano em andamento 
no Congresso Nacional.
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Nº 3044/2013 – Do Sr. Walter Ihoshi – Solicita informa-
ções ao Senhor Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, 
para fundamentar a discussão sobre a desoneração 
de medicamentos para uso humano em andamento 
no Congresso Nacional.

REQUERIMENTOS

Nº 7608/2013 – Do Sr. Aelton Freitas – Requer a cria-
ção e instalação de Comissão Especial para proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007.

Nº 7609/2013 – Do Sr. José Guimarães – Requeiro nos 
termos do art. 102 § 4º do RICD, a retirada da minha 
assinatura aposta ao REQUERIMENTO DE INCLU-
SÃO DE PAUTA DA PEC nº 446/2009, que Institui o 
piso salarial para os servidores policiais. (Apensada a 
ela a PEC nº 300/2008).

Nº 7610/2013 – Do Sr. Francisco Tenório – Requer a 
instalação de Comissão Especial a fim de dar parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição 451/2009 
que “Institui o unicameralismo para o parlamento bra-
sileiro”.

Nº 7611/2013 – Do Sr. Hugo Leal – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia do Plenário do PLP 399, de 2008, 
que “Acrescente-se o inciso XXIX ao § 1º do art. 17 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempre-
sa e da Empresa de Pequeno Porte”.

Nº 7612/2013 – Do Sr. Ademir Camilo – Requer a re-
tirada de tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 813 de 2013. 

Nº 7613/2013 – Da Comissão de Minas e Energia – 
Requer a instituição de Comissão Externa Temporária 
para acompanhar as ações e medidas que envolvam 
o armazenamento de material radioativo no município 
de Itu-SP.

Nº 7614/2013 – Do Sr. Alexandre Roso – Requer a cria-
ção e instalação de Comissão Especial para proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007.

Nº 7615/2013 – Do Sr. Rubens Bueno – Requer inclu-
são da PEC nº 190/07 na Ordem do Dia

Nº 7616/2013 – Do Sr. Stepan Nercessian – Requer 
retirada de assinatura do Rec 193/2013, recurso con-
tra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei 2.245, 
de 2007.

Nº 7617/2013 – Do Sr. Leonardo Picciani – Requer a 
criação e instalação de Comissão Especial para proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007.

Nº 7618/2013 – Do Sr. Hugo Motta – Requer a cria-
ção e instalação de Comissão Especial para proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007.

Nº 7619/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Requer a inclu-
são na Ordem do Dia da PEC nº 308/2004 que altera 
os artigos 21, 32 e 144 da CF, criando as polícias pe-
nitenciárias federal e estadual.

Nº 7620/2013 – Do Sr. Francisco Praciano – Requer a 
criação e instalação de Comissão Especial para proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007.

Nº 7621/2013 – Do Sr. Vicentinho – Requer a criação 
e instalação de Comissão Especial para proferir pa-
recer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
53 de 2007.

Nº 7622/2013 – Do Sr. José Mentor – Requer o envio 
do Projeto de Lei n.º 2.300, de 1996, à Presidência 
da Casa, a fim de que a ele sejam apensadas outras 
proposições que tratam de idêntica matéria.

Nº 7623/2013 – Do Sr. Valtenir Pereira – Requeiro a 
Vossa Excelência, nos termos regimentais, a retirada 
do Requerimento de minha autoria de nº 7417, de 2013, 
que requer a inclusão na ordem do dia do Plenário da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 37/2011, que 
“Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição Fede-
ral para definir a competência para a investigação cri-
minal pelas polícias federal e civis dos Estados e do 
Distrito Federal”.

Nº 7624/2013 – Do Sr. Valtenir Pereira – Requer a 
criação de Comissão Temporária destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 13, 
de 2007, que “Acrescenta o inciso VIII ao artigo 208 
da Constituição Federal de 1988”.

Nº 7625/2013 – Do Sr. Romário – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia do Plenário o Projeto de Lei nº 7.699, 
de 2006 que “institui o Estatuto do Portador de Defici-
ência e dá outras providências”.

Nº 7626/2013 – Do Sr. Dr. Grilo – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia o PLP 200/2012, que Acrescenta § 
2º ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001, para estabelecer prazo para a extinção 
de contribuição social.

Nº 7627/2013 – Da Srª. Manuela D’ávila – Requer Ur-
gência Urgentíssima para o Projeto de Lei nº 2447, 
de 2007, que “Institui a Política Nacional de Combate 
e Prevenção à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca e dá outras providências”
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Nº 7628/2013 – Do Sr. Renato Andrade – Requer a 
inclusão de assinatura no Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 831 de 2013.

Nº 7629/2013 – Do Sr. Renzo Braz – Requer a inclusão 
na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 308/2004, que “Altera os artigos 21, 32 e 144, 
da Constituição Federal, criando as polícias peniten-
ciárias federal e estaduais”.

Nº 7630/2013 – Da Srª. Iriny Lopes – Solicita a retirada 
de tramitação da PEC nº 183/2012.

Nº 7631/2013 – Do Sr. Betinho Rosado – Requer a 
realização de Comissão Geral para debater endivida-
mento rural no semiárido brasileiro, assim como ações 
emergenciais e obras de infraestrutura necessárias à 
convivência com a seca.

Nº 7632/2013 – Do Sr. Betinho Rosado – Requer o ar-
quivamento do Projeto de Lei nº 7210/2006.

Nº 7633/2013 – Do Sr. Waldir Maranhão – Requer Ses-
são Solene em Homenagem a ABRUEM – Associação 
Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e 
Municipais

PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

MENSAGEM Nº 135, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso 270/2013 – C.Civil

Submete à apreciação do Congresso Nacional as 
autorizações às entidades abaixo relacionadas para 
executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, 
conforme os seguintes atos:

– TVR nº 537/2013 – Portaria nº 529, de 
6 de Dezembro de 2011 – Associação Comu-
nitária Lagoa de Montanhas, no Município de 
Montanhas – RN;

 – TVR nº 538/2013 – Portaria nº 530, 
de 6 de Dezembro de 2011 – ACBESJ – As-
sociação Comunitária do Bem Estar Social 
de Juvenília, no Município de Juvenília – MG;

– TVR nº 539/2013 – Portaria nº 531, de 
6 de Dezembro de 2011 – Associação Comu-
nitária de Radiodifusão de Bela Vista do Piauí 
– PI, no Município de Bela Vista do Piauí – PI;

– TVR nº 540/2013 – Portaria nº 11, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação de Comu-
nicação e Cultura de Formoso, no Município 
de Formoso – GO;

 – TVR nº 541/2013 – Portaria n° 12, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Cultural 

e Comunitária de Charrua, no Município de 
Charrua – RS;

– TVR nº 542/2013 – Portaria n° 13, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Comu-
nitária Educativa de Juramento – ACEJU, no 
Município de Juramento – MG;

– TVR nº 543/2013 – Portaria n° 16, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Comuni-
tária, Cultural e Artística de Paranavaí – ACAP, 
no Município de Paranavaí – PR;

– TVR nº 544/2013 – Portaria n° 18, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Cultural 
e de Radiodifusão Comunitária de Piçarra, no 
Município de Piçarra – PA;

– TVR nº 545/2013 – Portaria n° 25, de 
20 de Janeiro de 2012 – Instituto Regaldo Mil-
bradt, no Município de Boracéia – SP;

– TVR nº 546/2013 – Portaria n° 26, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Comuni-
tária e Escola de Rádio Galeão FM (ACERG), 
no Município de Rio de Janeiro – RJ;

– TVR nº 547/2013 – Portaria n° 36, de 
20 de Janeiro de 2012 – Associação Ambien-
talista de Preservação da Reserva de Poços 
das Antas, no Município de Silva Jardim – RJ;

– TVR nº 548/2013 – Portaria n° 65, de 10 
de Fevereiro de 2012 – Associação de Apoio 
aos Carentes de Dom Bosco – AACDB, no 
Município de Dom Bosco – MG;

– TVR nº 549/2013 – Portaria n° 66, de 
10 de Fevereiro de 2012 – Associação Comu-
nitária Educativa, Cultural e Artística de São 
Joaquim de Bicas, no Município de São Joa-
quim de Bicas – MG;

– TVR nº 550/2013 – Portaria n° 68, de 
10 de Fevereiro de 2012 – Associação de 
Radiodifusão Comunitária Rio FM de Rio dos 
Índios, no Município de Rio dos Índios – RS;

– TVR nº 551/2013 – Portaria n° 69, de 
10 de Fevereiro de 2012 – Associação de 
Comunicação e Cultura de Baraúna – RN, no 
Município de Baraúna – RN.

– TVR nº 552/2013 – Portaria n° 70, de 
10 de Fevereiro de 2012 – Associação Bene-
ficente de Radiodifusão Comunitária do As-
sentamento das Mulheres Organizadas, no 
Município, de Piripiri – PI;

– TVR nº 553/2013 – Portaria n° 71, de 
10 de Fevereiro de 2012 – Associação Cultural 
e Comunitária de Vidal Ramos, no Município 
de Vidal Ramos – SC; 

– TVR nº 554/2013 – Portaria n° 117, de 
2 de Março de 2012 – Associação de Radio-
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difusão Comunitária da Cidade de Pacatuba, 
no Município de Pacatuba – SE;

– TVR nº 555/2013 – Portaria n° 120, de 
2 de Março de 2012 – Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura de Estreito, no 
Município de Florianópolis – SC;

– TVR nº 556/2013 – Portaria n° 121, de 
2 de Março de 2012 – Associação Comunitá-
ria, Educativa, Cultural, Informativa, Religiosa 
e Artística, Gazeta FM, de Formiga, no Muni-
cípio de Formiga – MG;

– TVR nº 557/2013 – Portaria n° 122, de 
2 de Março de 2012 – Associação Comunitária 
dos Moradores de Alvorada de Minas – ACO-
MAM, no Município de Alvorada de Minas – MG;

– TVR nº 558/2013 – Portaria n° 123, de 
2 de Março de 2012 – Associação de Comu-
nicação e Cultura de Florestal, no município 
de Florestal – MG;

 – TVR nº 559/2013 – Portaria n° 124, 
de 02 de Março de 2012 – Associação de Mo-
radores do Bairro Vila Nova, no Município de 
Mombuca – SP;

– TVR nº 560/2013 – Portaria n° 168, de 
21 de Março de 2012 – Associação Comuni-
tária de Comunicação Educativa Maktub, no 
Município de Perdões – MG;

– TVR nº 561/2013 – Portaria n° 171, de 
21 de Março de 2012 – Associação Comuni-
tária Vale do Rio Peixe-Boi, no Município de 
Peixe-Boi – PA; 

– TVR nº 562/2013 – Portaria n° 175, de 
21 de Março de 2012 – Associação Comuni-
tária Vida e Cidadania – ACVC, no Município 
de Icó – CE;

– TVR nº 563/2013 – Portaria n° 187, de 
2 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 
de Radiodifusão de Umburana, Gangorra e 
Vertentes, no Município de Jericó – PB;

– TVR nº 564/2013 – Portaria n° 189, de 
2 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 
Norte, no Município de Cascavel – PR;

– TVR nº 565/2013 – Portaria n° 190, de 
2 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 
Nova Esperança, no Município de Cachoeira 
de Pajeú – MG;

 – TVR nº 566/2013 – Portaria n° 217, 
de 16 de Abril de 2012 – Associação Radio 
comunitária Abreulândia FM, no Município de 
Abreulândia – TO.

– TVR nº 567/2013 – Portaria n° 218, de 
16 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 

de Integração de Capão Bonito do Sul, no Mu-
nicípio de Capão Bonito do Sul – RS;

– TVR nº 568/2013 – Portaria n° 244, de 
30 de abril de 2012 – Associação de Comu-
nicação e Desenvolvimento Cultural e Artísti-
co da Cidade de Carlópolis, no Município de 
Carlópolis – PR;

– TVR nº 569/2013 – Portaria n°245, de 
30 de Abril de 2012 – Associação Cultural e 
Comunitária de Planura, no Município de Pla-
nura – MG;

– TVR nº 570/2013 – Portaria n° 246, de 
30 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 
Educacional de Desenvolvimento Radiofônico 
de Teresópolis – ACEDERT, no Município de 
Teresópolis – RJ;

– TVR nº 571/2013 – Portaria n° 247, de 
30 de Abril de 2012 – Associação Comunitária 
Mundo Melhor do Município de Duas Estradas, 
no Município de Duas Estradas – PB;

– TVR nº 572/2013 – Portaria n° 272, de 
6 de Junho de 2012 – Associação dos Produ-
tores Rurais da Quadra 10 de Setembro, no 
Município de Presidente Médice – MA;

– TVR nº 573/2013 – Portaria n° 273, 
de 06 de Junho de 2012 – Associação de Ra-
diodifusão do Vale do Pajeú, no Município de 
Serra Talhada – PE;

 – TVR nº 574/2013 – Portaria n° 274, de 
6 de Junho de 2012 – Associação de Radio-
difusão Comunitária de Tiradentes do Sul, no 
Município de Tiradentes do Sul – RS;

– TVR nº 575/2013 – Portaria n° 281, de 
06 de Junho de 2012 – Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão de Presiden-
te Prudente/SP, no Município de Presidente 
Prudente – SP.

(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTI-
CA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 529, de 6 de Dezembro 
de 2011 – Associação Comunitária Lagoa de 
Montanhas, no Município de Montanhas – RN;

2 – Portaria nº 530, de 6 de Dezembro 
de 2011 – ACBESJ – Associação Comunitária 
do Bem Estar Social de Juvenília, no Município 
de Juvenília – MG;

3 – Portaria nº 531, de 6 de Dezembro de 
2011 – Associação Comunitária de Radiodifu-
são de Bela Vista do Piauí – PI, no Município 
de Bela Vista do Piauí – PI;

4 – Portaria nº 11, de 20 de Janeiro de 
2012 – Associação de Comunicação e Cultura 
de Formoso, no Município de Formoso – GO;

5 – Portaria nº 12 de 20 de Janeiro de 
2012 – Associação Cultural e Comunitária de 
Charrua, no Município de Charrua – RS;

6 – Portaria nº 13, de 20 de Janeiro de 
2012 — Associação Comunitária Educativa 
de Juramento – ACEJU, no Município de Ju-
ramento – MG;

7 – Portaria nº 16, de 20 de Janeiro de 
2012 — Associação Comunitária, Cultural e 
Artística de Paranavaí – ACAP, no Município 
de Paranavaí – PR;

8 – Portaria nº 18, de 20 de Janeiro de 
2012 – Associação Cultural e de Radiodifu-
são Comunitária de Piçarra, no Município de 
Piçarra – PA;

9 – Portaria n 25, de 20 de Janeiro de 
2012 – Instituto Regaldo Milbradt, no Municí-
pio de Boracéia – SP;

10 – Portaria nº 26, de 20 de Janeiro de 
2012 – Associação Comunitária e Escola de 
Rádio Galeão FM (ACERG), no Município do 
Rio de Janeiro – RJ;

11 – Portaria nº 36, de 20 de Janeiro de 
2012 – Associação Ambientalista de Preser-
vação da Reserva de Poços das Antas, no 
Município de Silva Jardim – RJ;

12 – Portaria nº 65, de 10 de Fevereiro 
de 2012 – Associação de Apoio aos Caren-
tes de Dom Bosco – AACDB, no Município de 
Dom Bosco – MG;

13 – Portaria nº 66, de 10 de Fevereiro 
de 2012 – Associação Comunitária Educativa, 
Cultural e Artística de São Joaquim de Bicas, 
no Município de São Joaquim de Bicas – MG;

14 – Portaria nº 68, de 10 de fevereiro de 
2012 – Associação de Radiodifusão Comuni-
tária Rio FM de Rio dos Índios, no Município 
de Rio dos Índios – RS;

15 – Portaria nº 69, de 10 de feverei-
ro de 2012 – Associação de Comunicação 
e Cultura de Baraúna – RN, no Município de 
Baraúna – RN;

16 – Portaria n° 70, de 10 de fevereiro de 
2012 – Associação Beneficente de Radiodifu-
são Comunitária do Assentamento das Mulhe-
res Organizadas, no Município de Piripiri  – PI;

17 – Portaria nº 71, de 10 de Fevereiro 
de 2012 – Associação Cultural e Comunitária 
de Vidal Ramos, no Município de Vidal Ra-
mos – SC;

18 – Portaria nº 117, de 2 de março de 
2012 – Associação de Radiodifusão Comuni-
tária da Cidade de Pacatuba, no Município de 
Pacatuba – SE;

19 – Portaria nº 120, de 2 de março de 
2012 – Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura de Estreito, no Município de 
Florianópolis – SC;

20 – Portaria nº 121, de 2 de março de 
2012 – Associação Comunitária, Educativa, 
Cultural, Informativa, Religiosa e Artística, Ga-
zeta FM, de Formiga, no Município de Formi-
ga – MG;

 21 – Portaria nº 122, de 2 de março de 
2012 – Associação Comunitária dos Moradores 
de Alvorada de Minas – ACOMAM, no Muni-
cípio de Alvorada de Minas – MG;

22 – Portaria nº 123, de 2 de março de 
2012 – Associação de Comunicação e Cultura 
de Florestal, no Município de Florestal – MG;

23 – Portaria nº 124, de 2 de março de 
2012 – Associação de Moradores do Bairro 
Vila Nova, no Município de Mombuca – SP;

24 – Portaria nº 168, de 21 de março de 
2012 – Associação Comunitária de Comu-
nicação Educativa Maktub, no Município de 
Perdões – MG;

25 – Portaria nº 171, de 21 de março de 
2012 – Associação Comunitária Vale do Rio 
Peixe-Boi, no Município de Peixe-Boi – PA;

 26 – Portaria nº 175, de 21 de março 
de 2012 – Associação Comunitária Vida e Ci-
dadania – ACVC, no Município de Icó – CE;

27 – Portaria nº 187, de 2 de abril de 
2012 – Associação Comunitária de Radiodi-
fusão de Umburana, Gangorra e Vertentes, no 
Município de Jericó – PB;

28 – Portaria nº 189, de 2 de abril de 2012 
– Associação Comunitária Norte, no Município 
de Cascavel – PR;
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29 – Portaria nº 190, de 2 de abril de 2012 
– Associação Comunitária Nova Esperança, 
no Município de Cachoeira de Pajeú – MG;

30 – Portaria nº 217, de 16 de abril de 
2012 – Associação Rádio Comunitária Abreu-
lândia FM, no Município de Abreulândia – TO;

31 – Portaria nº 218, de 16 de abril de 
2012 – Associação Comunitária de Integração 
de Capão Bonito do Sul, no Município de Ca-
pão Bonito do Sul – RS;

32 – Portaria nº 244, de 30 de abril de 
2012 – Associação de Comunicação e Desen-
volvimento Cultural e Artístico da Cidade de 
Carlópolis, no Município de Carlópolis – PR;

33 – Portaria nº 245, de 30 de abril de 
2012 – Associação Cultural e Comunitária de 
Planura, no Município de Planura – MG;

34 – Portaria n° 246, de 30 de abril de 
2012 – Associação Comunitária Educacional de 
Desenvolvimento Radiofônico de Teresópolis 
–ACEDERT, no Município de Teresópolis – RJ;

35 – Portaria nº 247, de 30 de abril de 
2012 – Associação Comunitária Mundo Melhor 
do Município de Duas Estradas, no Município 
de Duas Estradas – PB;

36 – Portaria nº 272, de 6 de junho de 
2012 –Associação dos Produtores Rurais da 
Quadra 10 de Setembro, no Município de Pre-
sidente Médice – MA;

37 – Portaria nº 273, de 6 de junho de 
2012 – Associação de Radiodifusão do Vale 
do Pajeú, no Município de Serra Talhada – PE;

38 – Portaria nº 274, de 6 de junho de 
2012 – Associação de Radiodifusão Comu-
nitária de Tiradentes do Sul, no município de 
Tiradentes do Sul – RS; e

39 – Portaria nº 281, de 6 de junho de 
2012 – Associação Cultural Comunitária de 
Radiodifusão de Presidente Prudente/SP, no 
Município de Presidente Prudente – SP;

Brasília, 8 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.

EM nº 8/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Lagoa 
de Montanhas, no Município de Montanhas, Estado do 
Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 

do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.029529/09 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 529, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.029529/09, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Lagoa de Montanhas, com sede na Rua São 
João, 85, Centro, Município de Montanhas, Estado de 
Rio Grande do Norte, para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º29’08”S e longitude em 
35º17’13”W, utilizando a frequência de 104.9 MHz.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 13/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade ACBESJ – Associação Comunitá-
ria do Bem Estar Social de Juvenília, no Município de 
Juvenília, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.015499/10 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 530, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 

II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 4 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.015.499/10, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à ACBESJ – Asso-
ciação Comunitária do Bem Estar Social de Juvenília, 
com sede na Avenida Minas Gerais, nº 451-A, Centro, 
Município de Juvenília, Estado de Minas Gerais, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 14º15’43”S e longitude em 
44º09’ 27”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 12/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Bela Vista do Piauí – PI, no Município de 
Bela Vista do Piauí, Estado do Piauí,, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
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integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.011275/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 531, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.011275/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Radiodifusão de Bela Vista do Piauí – PI, com 
sede na Rua Mãe Adélia, nº 232 – Centro, Município 
de Bela Vista do Piauí, Estado do Piauí, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07º58’24”S e longitude em 
41º52’14”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 57/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1.  Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Comunicação 
e Cultura de Formoso, no Município de Formoso, no 

Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.059821/2005 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 11, DE 20 DE JAN DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de Junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.059821/05, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Co-
municação e Cultura de Formoso, com sede na Rua 
11, Quadra 58, Lote 11, n° 348, Setor Magalhães, Mu-
nicípio de Formoso, Estado de Goiás, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de Fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2°  A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 13° 39’ 02” S e longitude em 
48° 52’ 42” W, utilizando á freqüência de 104.9 MHz.

Art. 3º  Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 49/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1.  Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural e Co-
munitária de Charrua, no Município de Charrua, 
no Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com 
o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e a Lei n° 9.612, de 
19 de Fevereiro de 1998.

2.  A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3.  Como se depreende da importância da 
iniciativa comandada por Vossa Excelência, es-
sas ações permitem que as entidades trabalhem 
em conjunto com a comunidade, auxiliando não 
só no processo educacional, social e cultural, mas 
também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a 
todos esses núcleos populacionais.

4.  Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.045354/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5.  Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 

somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 12, DE 20 DE JANEIRO DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.045354/09, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural e Comunitária de Charrua, com sede na Rua 
Belmiro Goes, 690, Bairro Cidade Alta, Município de 
Charrua, Estado do Rio Grande do Sul, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 27° 56’ 57”S e longitude em 
52° 00’ 53”W, utilizando a freqüência de 87,90 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 00047/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Educativa 
de Juramento, no Município de Juramento, no Esta-
do de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n°- 
53000.029480/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo!Bernardo Silva.

PORTARIA N°13, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9ºe art. 19 do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.029480/2009, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Educativa de Juramento – ACEJU, com sede 
na Rua José Vitor, n° 10, Bairro Nenzinha Borges, Mu-
nicípio de Juramento, Estado de Minas Gerais, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 16°50’28”S e longitude em 
43°35’21”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 62/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Cul-
tural e Artística de Paranavaí – ACAP, no Município 
de Paranavaí, Estado do Paraná, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n°- 
53000.005103/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 16, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e ad. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto n- 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei n 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.005103/2010, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Co-
munitária, Cultural e Artística de Paranavaí – ACAP, 
com sede na Avenida Militão Rodrigues de Carvalho, 
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s/n°, Distrito Sumaré, Município de Paranavaí, Estado 
do Paraná, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 23° 04’ 26” S e longitude em 
52° 24’ 32” W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 52/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural e de Radiodi-
fusão Comunitária de Piçarra, no Município de Piçarra, 
Estado do Pará, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.062120/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 18, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.062120/2010, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural e de Radiodifusão Comunitária de Piçarra, com 
sede na Rua: Araguanã, nº 203, Centro, Município de 
Piçarra, Estado do Pará, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º26’56”S e longitude em 
48º51’59”W”, utilizando a frequência de 87.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 50/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Instituto Regado Milbradt, no Município 
de Boracéia, Estado de São Paulo, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
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braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da ini-
ciativa comandada por Vossa Excelência, essas 
ações permitem que as entidades trabalhem em 
conjunto com a comunidade, auxiliando não só 
no processo educacional, social e cultural mas, 
também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a 
todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.073357/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva

PORTARIA Nº 25, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.073357-06, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Instituto Regaldo 
Milbradt, com sede na Rua das Missões, nº 56, Cen-
tro, Município de Boracéia, Estado de São Paulo, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante, localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º11’45”S e longitude em 
48º46’41”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz,

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 58/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária e Escola de 
Rádio Galeão FM (ACERG), no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.063456/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 26, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.063456/06, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária e Escola de Rádio Galeão FM (ACERG), com 
sede na Rua Ipuá, n° 75 – Jardim Carioca – Ilha do 
Governador, Município de Rio de Janeiro, Estado do 
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Rio de Janeiro, para executar o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 22° 48’ 08” S e longitude em 
430 11’ 26” W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 45/2012 MC

Brasília 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Ambientalista de Preser-
vação da Reserva de Poços das Antas, no Município 
de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e atei n2 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53770.000829/1999 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a’ outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 36, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n4 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53770.000829/99, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Am-
bientalista de Preservação da Reserva de Poços das 
Antas, com sede na Rua Augusto Antônio Amorim, nº 
320 – Caju, Município de Silva Jardim, Estado do Rio 
de Janeiro, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 22° 38’ 47” S e longitude em 
42° 23’ 56” W, utilizando a freqüência de 98,7 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 91/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Apoio aos Carentes de 
Dom Bosco, no Município de Dom Bosco, Estado de 
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
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tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.013501/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 65, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.013501/10, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de 
Apoio aos carentes de Dom Bosco – AACDB, com 
sede na Rua Zulmira Rodrigues Barboa, nº 299, Bairro 
Alto da Boa Vista Município de Dom Bosco, Estado de 
Minas Gerais, para executar o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 16° 39’ 02” S e longitude em 
46° 15’ 47” \N, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 88/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012 
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Educa-
tiva, Cultural e Artística de São Joaquim de Bicas, no 
Município de São Joaquim de Bicas, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.008229/2007 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 66, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.008229-07, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Educativa, Cultural e Artística de São Joaquim 
de Bicas, com sede na Rua Antônio Monteiro Lara, nº 
1099, Bairro Tereza Cristina, Município de São Joa-
quim de Bicas, Estado de Minas Gerais, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º03’04”S e longitude em 
44º15’32”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 92/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão Co-
munitária Rio FM de Rio dos Índios, no Município de 
Rio dos Índios, Estado do Rio Grande do Sul, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei n° 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 

ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.032183/2011 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 68, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.032183/11, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária Rio FM de Rio dos Índios, 
com sede na Rua Ângelo Santinelli, 229, Nossa Se-
nhora Aparecida, Município de Rio dos Índios, Estado 
do Rio Grande do Sul, para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 27° 17’ 58” S e longitude em 
52° 50’ 20” W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 86/2012 MC

Brasília, 21 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Comunicação e Cultural 
de Baraúna, no Município de Baraúna, Estado do Rio 
Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.028383/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 69, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012 

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.028383/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Comunicação e Cultura de Baraúna – RN, com sede 
na Avenida Jerônimo Rosado, nº 928, Centro, Municí-
pio de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 05º 04’ 35” S e longitude em 
37º 37’ 05” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 94/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Beneficente de Ra-
diodifusão Comunitária do Assentamento das Mulhe-
res Organizadas, no Município de Piripiri, Estado do 
Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n°- 
53000.013996/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 70 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
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de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.013996/09, resolve:

Art. 1Q Outorgar autorização à Associação Bene-
ficiente de Radiodifusão Comunitária do Assentamento 
das Mulheres Organizadas, com sede no Assentamen-
to das Mulheres Organizadas, Casa n° 16, Riachão, 
Zona Rural, Município de Piripiri, Estado do Piauí, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 04° 16’ 32” S e longitude em 
41° 43’ 16” W, utilizando a frequência de 104.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 90/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2013 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária de 
Vidal Ramos, no Município de Vidal Ramos, Estado de 
Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
16calidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.060292/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 71, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.060292/10, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral e Comunitária de Vidal Ramos, com sede na Rua 
Lino Hoepper, n° 71, Centro, Município de Vidal Ramos, 
Estado de Santa Catarina, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 27° 23’ 23”S e longitude em 
49° 21’ 49” W, utilizando a frequência de 87.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 109/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2013

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria da Cidade de Pacatuba, no Município de Pacatuba, 
Estado de Sergipe, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa  Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.028128/09 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 117, DE 02 DE MARÇO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.028128/09, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária da Cidade de Pacatuba, com 
sede na Rua Marcelo Maciel, s/nº, Centro, Município 
de Pacatuba, Estado de Sergipe, para executar o Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 10º 27’ 11” S e longitude em 
36º 38’ 40” W, utilizando a frequência de 104.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 

do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 116/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura de Estreito, nó Município 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.004933/07 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 120, DE 02 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
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2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.004.933/07, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura de Estreito, com sede 
na Avenida Marinheiro Max Scharamim, s/nº, Jardim 
Atlântico, Município de Florianópolis, Estado de San-
ta Catarina, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°34’46”S e longitude em 
48°35’19”W, utilizando a frequência de 98,3 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 115/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária, Educa-
tiva, Cultural, Informativa, Religiosa e Artística, Gazeta 
FM, de Formiga, no Município de Formiga, Estado de 
Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.023993/10 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 121, DE 02 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.023.993/10, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária, Educativa, Cultural, Informativa, Religiosa 
e Artística, Gazeta FM, de Formiga, com sede na Rua 
Hilda Cabral de Paiva, nº 163, Ouro Branco, Município 
de Formiga, Estado de Minas Gerais, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20°28’54”S e longitude em 
45°24’56”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 108/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária dos Moradores 
de Alvorada de Minas – ACOMAM, no Município de 
Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, explore o 
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serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3.  Como se depreende da importância da 
iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas 
ações permitem que as entidades trabalhem em 
conjunto com a comunidade, auxiliando não só 
no processo educacional, social e cultural, mas, 
também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a 
todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.014717/2008 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5.  Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 122, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.01471712008, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária dos Moradores de Alvorada de Minas – ACO-
MAM, com sede na Rua Princesa Izabel, nº 128 A, Mu-
nicípio de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, 
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo Único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
quentes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-

nadas geográficas com latitude em 18° 44’ 03” S e 
longitude em 43° 21’ 53” W, utilizando a frequência 
de 87.5 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº  110/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Comunicação 
e Cultura de Florestal, no Município de Florestal, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de ra-
diodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, ser-
vem de elo à integração, por meio de informações 
benéficas a todos os segmentos e a todos esses 
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.014058/2008 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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PORTARIA Nº 123, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.014.058/08, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de 
Comunicação e Cultura de Florestal, com sede na 
Rua Elias Lopes, n° 50/Fundos, Município de Flores-
tal, Estado de Minas Gerais, para executar o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 19° 53’ 18” S e longitude em 
44° 25’ 46” W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM no 112/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Moradores do Bairro 
Vila Nova, no Município de Mombuca, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-

cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.070320/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 281, DE 6 DE JUNHO DE 2012

O  Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.044.704/07, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão de Presidente Prudente/
SP, com sede na Avenida Oswaldo Silva, no 555, sala 
01, Bairro Ana Jacinta, Município de Presidente Pru-
dente, Estado de São Paulo, para executar o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°09’03”S e longitude em 
51º27’14”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

PORTARIA No 124, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
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Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.070320/06, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação de 
Moradores do Bairro Vila Nova, com sede na Avenida 
Josefa Maria da Conceição, no 90, Município de Mom-
buca, Estado de São Paulo, para executar o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°56’40”S e longitude em 
47°32’34”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 130/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-

ga de Autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária de Comunicação 
Educativa Maktub, no Município de Perdões, Estado 
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.009367/2006, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 168, DE 21 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.009367/2006, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação Educativa Maktub, com sede 
na Rua José Carvalho, no 34, Bairro Serra dos Mon-
tes, Município de Perdões, Estado de Minas Gerais, 
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21o06’09”S e longitude em 
45°04’42”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 135/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Vale do Rio 
Peixe-Boi, no Município de Rio Peixe-Boi, Estado do 
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Pará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.054904/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 171, DE 21 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9o

 e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.054904/2010, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Vale do Rio Peixe-Boi, com sede na Av. João 
Gomes Pedrosa, 82 – Centro, Município de Peixe-Boi, 
Estado do Pará, para executar o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-

ográficas com latitude em 01º11’38”S e longitude em 
47º18’59”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 138/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Vida e 
Cidadania – ACVC, no Município de Icó, Estado do 
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, ser-
vem de elo à integração, por meio de informações 
benéficas a todos os segmentos e a todos esses 
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.006387/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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PORTARIA Nº 175, DE 21 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.006.387/10, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Vida e Cidadania - ACVC, com sede na Rua São 
Sebastião, s/n°, Distrito de Lima Campos, Município 
de Icó, Estado do Ceará, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º24’15”S e longitude em 
38º57’10”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 154/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Radio-
difusão de Umburana, Gangorra e Vertentes, no Mu-
nicípio de Jericó, Estado da Paraíba, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3.  Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto com 

a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4.  Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.021062/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5.  Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 187, DE 2 DE ABRIL DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
1I do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.021062/08, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão de Umburana, Gangorra e 
Vertentes, com sede no Sítio Umburana, s/n – Zona 
Rural, Município de Jericó, Estado da Paraíba, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º31’15”S e longitude em 
37º49’42”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 140/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
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para que a entidade Associação Comunitária Norte, no 
Município de Cascavel, Estado do Paraná, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.013733/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 189, DE 2 DE ABRIL DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.013733/07, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Norte, com sede na Rua Jacarezinho, s/n, 
Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 24º56’32”S e longitude em 
53º26’02”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 153/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Nova 
Esperança, no Município de Cachoeira do Pajeú, Esta-
do de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, ser-
vem de elo à integração, por meio de informações 
benéficas a todos os segmentos e a todos esses 
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
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53000.008023/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, 
a teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 190, DE 2 DE ABRIL DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto 
no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.008023/2010, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Nova Esperança, com sede na Rua Bahia, 
nº 101, Centro, Município de Cachoeira de Pajeú, Es-
tado de Minas Gerais, para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 15º58’01”S e longitude em 
41º29’50”W, utilizando a frequência de 87,90 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 166/2012 MC

Brasília, 9 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão Co-
munitária de Abreulândia, no Município de Abreulândia, 
Estado do Tocantins, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 

do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.  A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da ini-
ciativa comandada por Vossa Excelência, essas 
ações permitem que as entidades trabalhem em 
conjunto com a comunidade, auxiliando não só 
no processo educacional, social e cultural, mas, 
também, servem de elo à integração, por meio de 
informações benéficas a todos os segmentos e a 
todos esses núcleos populacionais.

4.  Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.009532/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5.  Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 217, DE 16 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.009532/08, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rá-
dio Comunitária Abreulândia FM, com sede na Aveni-
da José Lopes de Figueiredo, S/N, centro, Município 
de Abreulândia, Estado do Tocantins, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09º37’20”S e longitude em 
49º09’21”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz. 

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 169/2012 MC

Brasília, 9 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de 
Integração de Capão Bonito do Sul, no Município 
de Capão Bonito do Sul, no Estado do Rio Grande do 
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa de-
monstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
«desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.059287/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 

somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 218, DE 16 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto n12.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.059287/10, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Integração de Capão Bonito do Sul, 
com sede na Rua Benjamin Bolsonelo, s/n, sala 03, 
Centro, Município de Capão Bonito do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, para executar o Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n4 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28º07’51”S e longitude em 
51º23’27”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 176/2012 MC

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária e De-
senvolvimento Cultural e Artística da Cidade de 
Carlópolis, no Município de Carlópolis, Estado do 
Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
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manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.035146/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 244, DE 30 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.035146/08, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Comunicação e Desenvolvimento Cultural e Ar-
tístico da Cidade de Carlópolis, com sede na Rua 
Ataliba Leonel, nº 325, Centro, Município de Carló-
polis, Estado do Paraná, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°25’41”S e longitude em 
49°43’01”W, utilizando a frequência de 87.9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 184/2012 MC

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária 
de Planura, no Município de Planura, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análi-
ses técnica e jurídica da petição apresentada, constando 
a inexistência- de óbice legal e normativo ao pleito, o que 
se conclui da documentação de origem, consubstancia-
da no Processo Administrativo nº 53000.027951/2009, 
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.



12544 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

PORTARIA Nº 245, DE 30 DE ABRIL DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso 11 do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.027951/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral e Comunitária de Planura, com sede na Rua Paulo 
Brinck, 981 – Centro, Município de Planura, Estado de 
Minas Gerais, para executar o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º08’11”S e longitude em 
48º42’33”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 00177/2012 MC

Brasília, 18 de maio de 2012.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Educacional 
de Desenvolvimento Radiofônico de Teresópolis, 
no Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janei-
ro, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.018692/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 246, DE 30 DE ABRIL DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso 11 do art. 9° e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.018692/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Educacional de Desenvolvimento Radiofônico 
de Teresópolis – ACEDERT, com sede na Avenida 
Delfim Moreira, n° 181, Salas 104 e 105, Município de 
Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
qüentes, seus regulamentos e noras complementares.

Art.  2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 22° 24’ 49” S e longitude em 
42° 58’ 11” W, utilizando a freqüência de 98,7 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.
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EM n° 00178/2012 MC

Brasília, 18 de maio de 2012.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Mundo Melhor do 
Município de Duas Estradas, nó Município de Duas 
Estradas, Estado da Paraíba, explore o serviço de ra-
diodifusão comunitária, em conformidade com o que 
dispõe capuz do art. 223, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes. 

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo ao 
pleito, o que se conclui da documentação de

Origem, consubstanciada no Processo Adminis-
trativo nº 53000.004831/2010, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 247, DE 30 DE ABRIL DE 2012.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso 11 do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.004831/2010, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Mundo Melhor do Município de Duas Estradas, 

com sede na Rua São João, nº116, Centro, Município 
de Duas Estradas, Estado da Paraíba, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 060 41’ 16” S e longitude em 
35° 24’ 58” W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 217/2012 MC

Brasília, 10 de Julho de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação dos Produtores 
Rurais da Quadra 10 de Setembro, no Município de 
Presidente Médice, Estado do Maranhão, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento è a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análi-
ses técnica e jurídica da petição apresentada, constando 
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que 
se conclui da documentação de origem, consubstancia-
da no Processo Administrativo nº 53000.028262/2009, 
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que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsi-
diar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 272, DE 6 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.028.262/09, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação dos 
Produtores Rurais da Quadra 10 de Setembro, com 
sede na Travessa São Francisco, s/n°, Centro, Mu-
nicípio de Presidente Médice, Estado do Maranhão, 
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 02º22’52”S e longitude em 
45º49’35”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 215/2012 MC

Brasília, 10 de Julho de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão do 
Vale do Pajeú, no Município de Serra Talhada, Estado 
de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 

radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.027297/2011, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 273, DE 6 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.027297/2011, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão do Vale do Pajeú, com sede na Rua Enock 
Ignácio de Oliveira, nº 560, 2º andar, Bairro Nossa Se-
nhora da Penha, Município de Sena Talhada, Estado de 
Pernambuco, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07º59’25”S e longitude em 
38º18’07”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
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iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 224/2012 MC

Brasília, 10 de Julho de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comu-
nitária de Tiradentes do Sul, no Município de Tira-
dentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.036060/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 274, DE 6 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto n 2.615, de 3 de junho de 1998, 

na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.036060/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária de Tiradentes do Sul, com sede 
na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 207 – centro, 
Município de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Gran-
de do Sul, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 1,9 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º23’52”S e longitude em 
54º05’06”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 214/2012 MC

Brasília, 10 de Julho de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comuni-
tária de Radiodifusão de Presidente Prudente/SP, 
no Município de Presidente Prudente, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.044704/2007, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

MENSAGEM N° 137, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso 272/2013 – C. Civil

Submete à ‘apreciação do Congresso 
Nacional as autorizações às entidades abai-
xo relacionadas para explorarem, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, conforme os seguintes atos:

– TVR nº 615/2013 – Portaria n° 259, de 
7 de julho de 2011 – Márcio Freitas Comunica-
ção Ltda., no Município de Ipaba – MG;

– TVR nº 616/2013 – Portaria n° 272, de 
13 de julho de 2011 – Lukashik & Kamphorst 
Ltda., no Município de Entre-Ijuís – RS;

– TVR nº 617/2013 – Portaria n° 274, 
de 13 de julho de 2011 – Casulo FM Ltda., no 
Município de Itiruçu – BA;

– VR nº 618/2013 – Portaria n° 276, de 13 
de julho de 2011 – Super Difusora AM Ltda., 
no Município de Angatuba – SP;

– TVR nº 619/2013 – Portaria n°308, de 1º 
de agosto de 2011 – SJB Sistemas de Comuni-
cações Ltda., no município de Cantagalo – RJ;

– TVR nº 620/2013 – Portaria n° 309, de 
1º de agosto de 2011 – Sistema Adonai de 
Comunicação Ltda., no município de Campo 
dos Goytacazes – RJ;

– TVR nº 621/2013 – Portaria n°310, de 
1º de agosto de 2011 – Rádio Belo Vale Ltda., 
no município de Belo Vale – MG;

– TVR nº 622/2013 – Portaria n° 350, de 
17 de agosto de 2011 – Empresa de Radio-
difusão Alfa Centauro Ltda., no Município de 
Marapanim (Marudá) – PA;

– TVR nº 623/2013 – Portaria n° 352, de 
17 de agosto de 2011 – Rádio Capelista Ltda., 
no Município de Matinhos – PR;

– TVR nº 624/2013 – Portaria n° 353, de 
17 de agosto de 2011 – Rádio Capelista Ltda., 
no município de Matelândia – PR.

– TVR nº 625/2013 – Portaria n° 354, de 
17 de agosto de 2011 – Rádio Capelista Ltda., 
no Município de Missal – PR;

– TVR nº 626/2013 – Portaria n° 356, 
de 17 de agosto de 2011 – Sinal Brasileiro 
de Comunicação S/C Ltda., no Município de 
Barbacena – MG;

– TVR nº 627/2013 – Portaria n° 357, de 
17 de agosto de 2011 – Celebração FM Ltda., 
no Município de Ilicínea – MG;

– TVR nº 628/2013 – Portaria n° 361, de 
17 de agosto de 2011 – Som da Ilha Comércio 
e Produções Ltda.-ME, no Município de Barra 
do Turvo – SP;

– TVR nº 629/2013 – Portaria n° 362, de 
17 de agosto de 2011 – Celebração FM Ltda., 
no Município de Ouroeste – SP;

– TVR nº 630/2013 – Portaria n° 400, 
de 12 de setembro de 2011 – TV Pioneira de 
Mogi das Cruzes Ltda., no Município de Lon-
drina – PR;

– TVR nº 631/2013 – Portaria n° 402, de 
12 de setembro de 2011 – TV Mucuripe Ltda., 
no Município de Barbalha – CE;

– TVR nº 632/2013 – Portaria n° 452, de 
13 de outubro de 2011 – Regional Radiodifusão 
Ltda., no Município de Pompéu – MG;

– TVR nº 633/2013 – Portaria n° 453, de 
13 de outubro de 2011 – Sistema Noroeste de 
Comunicação Ltda., no Município de Ubá – MG;

– TVR nº 634/2013 – Portaria n° 457, de 
13 de outubro de 2011 – Ola FM Sociedade 
Ltda., no Município de Carangola – MG.

TVR nº 635/2013 – Portaria n° 533, de 
06 de dezembro de 2011 – LTP Comunicação 
Ltda., no Município de Votuporanga – SP;

– TVR nº 636/2013 – Portaria n° 534, de 
06’ de dezembro de 2011 – Cable-Link Ope-
radora de Sinais de TV a Cabo Ltda., no Mu-
nicípio de Taubaté – SP;

– TVR nº 637/2013 – Portaria n° 535, de 
06 de dezembro de 2011 – Cabo TV Paulista 
Ltda., no Município de Recife – PE;

– TVR nº 638/2013 – Portaria n° 538, de 
06 de dezembro de 2011 – Rádio Carmo Ltda., 
no Município de Carmo do Parnaíba – MG;

– TVR nº 639/2013 – Portaria n° 539, de 
06 de dezembro de 2011 – E. F. Comunicações 
Ltda., no Município de Nova Xavantina – MT;
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– TVR nº 640/2013 – Portaria n° 541, 
de 06 de dezembro de 2011 – Rocco Júnior 
e Rocco Ltda – ME, no Município de Flores-
tópolis – PR;

– TVR nº 641/2013 – Portaria n° 542, de 
06 de dezembro de 2011 – Fundação João 
XXIII, no Município de Penha – SC;

– TVR nº 642/2013 – Portaria n° 239, de 
30 de abril de 2012 – Ocan Comunicação Digi-
tal SE Ltda., no município de São Bento – MA.

(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTI-
CA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, das permissões outorgadas às 
entidades abaixo relacionadas para explorarem, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 259, de 7 de julho de 2011 – Márcio 
Freitas Comunicação Ltda, no Município de Ipaba – MG;

2 – Portaria nº 272, de 13 de julho de 2011 – 
Lukashik & Kamphorst Ltda., no Município de Entre-
-Ijuís – RS;

3 – Portaria nº 274, de 13 de julho de 2011 – Ca-
sulo FM Ltda., no Município de Itiruçu – BA;

4 – Portaria nº 276, de 13 de julho de 2011 – Su-
per Difusora AM Ltda, no me cípio de Angatuba – SP;

5 – Portaria nº 308, de 1° de agosto de 2011 – 
SJB Sistemas de Comunicações Ltda., no Município 
de Cantagalo – RJ;

6 – Portaria nº 309, de 1° de agosto de 2011 – 
Sistema Adonai de Comunicação Ltda., no Município 
de Campos dos Goytacazes – RI;

7 – Portaria nº 310, de 1° de agosto de 2011 – 
Rádio Belo Vale Ltda., no Município de Belo Vale – MG;

8 – Portaria nº 350, de 17 de agosto de 2011 – 
Empresa de Radidifusão Alfa Centauro Ltda., no Mu-
nicípio de Marapanim (Marudá) – PA;

Portaria nº 352, de 17 de agosto de 2011 – Rá-
dio Capelista Ltda., no Município de Matinhos – PR;

Portaria nº 353, de 17 de agosto de 2011 – Rá-
dio Capelista Ltda., no Município de Matelândia – PR;

11 – Portaria nº 354, de 17 de agosto de 2011 – 
Rádio Capelista Ltda., no Município de Missal – PR;

12 – Portaria nº 356, de 17 de agosto de 2011 
– Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda., no Mu-
nicípio de Barbacena – MG;

13 – Portaria nº 357, de 17 de agosto de 2011 – 
Celebração FM Ltda., no Município de Ilicínea – MG;

14 – Portaria nº 361, de 17 de agosto de 2011 – 
Som da Ilha Comércio e Produções Ltda-ME, no Mu-
nicípio de Barra do Turvo – SP;

15 – Portaria nº 362, de 17 de agosto de 2011 – 
Celebração FM Ltda., no Município de Ouroeste – SP;

16 – Portaria nº 400, de 12 de setembro de 2011 
– TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda., no Município 
de Londrina – PR;

17 – Portaria nº 402, de 12 de setembro de 2011 
– TV Mucuripe Ltda., no Município de Barbalha – CE;

18 – Portaria nº 452, de 13 de outubro de 2011 
– Regional Radiodifusão Ltda., no Município de Pom-
péu – MG;

19 – Portaria nº 453, de 13 de outubro de 2011 
– Sistema Noroeste de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Ubá – MG;

20 – Portaria nº 457, de 13 de outubro de 2011 
– Ola FM Sociedade Ltda., no Município de Carango-
la – MG;

21 – Portaria nº 533, de 6 de dezembro de 2011 
– LTP Comunicação Ltda., no Município de Votupo-
ranga – SP;

22 – Portaria nº 534, de 6 de dezembro de 2011 
– Cable-Link Operadora de Sinais de TV a Cabo Ltda., 
no município de Taubaté – SP;

23 – Portaria nº 535, de 6 de dezembro de 2011 
– Cabo TV Paulista Ltda., no Município de Recife – PE;

24 – Portaria nº 538, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Carmo Ltda., no Município de Carmo do Pa-
ranaíba – MG;

25 – Portaria nº 539, de 6 de dezembro de 2011 
– E.F. Comunicações Ltda., no Município de Nova Xa-
vantina – MT;

26 – Portaria nº 541, de 6 de dezembro de 2011 
– Rocco Júnior e Rocco Ltda. ME, no Município de 
Florestópolis – PR;

27 – Portaria nº 542, de 6 de dezembro de 2011 
– Fundação João XXIII, no Município de Penha – SC; e

28 – Portaria nº 239, de 30 de abril de 2012 – 
Ocan Comunicação Digital SE Ltda., no Município de 
São Bento – MA.

Brasília, 8 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.

EM nº 437/2011 – MC

Brasília, 11 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 103/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqUência modulada, no 
Município de Ipaba, Estado de Minas Gerais.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Márcio Freitas 
Comunicação Ltda. (Processo nº 53710.000256/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 259, DE 7 DE JULHO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53710.000256/2002, Concorrência nº 103/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Márcio Freitas Co-
municação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Ipa-
ba, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 635/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 097/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Entre-Ijuís, Estado do Rio Grande do Sul.

A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Lukashik 
& Kamphorst Ltda. (Processo nº 53790.000332/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim 
a vencedora da Concorrência, conforme ato da mes-
ma Comissão, homologado em 9 de fevereiro de 2010, 
motivo pelo qual outorgo a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 272, DE 13 DE JULHO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o 
que consta do Processo nº 53790.000332/2000, Con-
corrência nº 097/2000-SSRIMC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Lukashik & Kam-
phorst Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Entre-Ijuís, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 636/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
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minou-se a publicação da Concorrência nº 83/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Itiruçu, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Casulo. 
FM Ltda. (Processo n° 53640.000187/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 11 de março de 2010, motivo pelo 
qual outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 274, DE 13 DE JULHO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53640.000187/2002, Concorrência nº 083/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Casulo FM Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Itiruçu, Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 638/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 139/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Angatuba, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Super Difuso-
ra AM Ltda. (Processo nº 53830.000617/2002) obteve 
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos es-
tabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 9 de fevereiro de 2010, motivo pelo 
qual outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 276, DE 13 DE JULHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 53830.000617/2002, Concor-
rência nº 139/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Super Difusora AM 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Angatuba, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 633/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
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nou-se a publicação da Concorrência nº 30/2010-CEL/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
SJB Sistemas de Comunicações Ltda. (Processo nº 
53000.029879/2010) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 
22 de dezembro de 2010, motivo pelo qual outorgo a 
permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 308, DE 19 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.029879/2010, Concorrência nº 30/2010-CEL/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à SJB Sistemas de 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequencia modulada, no município 
de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 639/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 40/2009-CEL/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que o 
Sistema Adonai de Comunicação Ltda. (Processo nº 
53000.060806/2009) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 
29 de dezembro de 2010, motivo pelo qual outorgo a 
permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 309, DE 1º DE AGOSTO DE2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.060806/2009, Concorrência nº 40/2009-CEL/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Adonai de 
Comunicação Lida. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 632/2011 – MC

Brasília, 9 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 109/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Belo Vale, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Rádio Belo Vale Ltda. (Processo nº 53710.000490/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, homologado em 22 de dezembro de 2009, 
motivo pelo qual outorgo a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 310, DE 1º DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53710.000490/2002, Concorrência nº 109/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Belo Vale 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora 

em Frequência Modulada, no Município de Belo Vale, 
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 687/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 114/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Marapanim (Marudá), Estado do Pará.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legis-
lação específica de radiodifusão, concluiu que a Em-
presa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. (Processo 
nº 53720.000239/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 
22 de dezembro de 2009, motivo pelo qual outorgo a 
permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 350, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53720.000239/2002, Concorrência nº 114/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Empresa de Radio-
difusão Alfa Centauro Ltda. para explorar, pelo prazo 
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Marapanim (Marudá), Estado do Pará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 688/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 90/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Matinhos, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço peia 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legis-
lação específica de radiodifusão, concluiu que a Rá-
dio Capelista Ltda. (Processo nº 53740.000751/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim 
a vencedora da Concorrência, conforme ato da mes-
ma Comissão, homologado em 29 de abril de 2010, 
motivo pelo qual outorgo a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 352, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000751/2000, Concorrência nº 90/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Capelista 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Matinhos, 
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 682/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 90/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Matelândia, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cape-
lista Ltda. (Processo nº 53740.000751/2000) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 29 de abril de 2010, motivo pelo qual 
outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 353, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000751/2000, Concorrência nº 90/2000-SSR/
MC, resolve:
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Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Capelista 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Matelândia, 
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 681/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 90/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Missal, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cape-
lista Ltda. (Processo nº 53740.000751/2000) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 29 de abril de 2010, motivo pelo qual 
outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 354, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000751/2000, Concorrência nº 90/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Capelista 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município de Missal, 
Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 812/2011 – MC

Brasília, 31 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 12/2002-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que o 
Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. (Processo 
nº 53000.008191/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 356, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
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53000.008191/2002. Concorrência nº 12/2002-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao Sinal Brasileiro 
de Comunicação S/C Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 683/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 12/2002-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Ilicínea, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Celebração 
FM Ltda. (Processo nº 53000.008195/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 8 de abril de 2010, motivo pelo qual 
outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 357, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995. e tendo em vista o que consta do Processo nº 

53000.008195/2002, Concorrência nº 12/2002-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Celebração FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Ilicínea, Estado 
de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 685/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 139/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Barra do Turvo, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que, a Som 
da Ilha Comércio e Produções Ltda-ME (Processo nº 
53830.000643/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 9 
de fevereiro de 2010, motivo pelo qual outorgo a per-
missão, na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 361, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
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1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53830.000643/2002, Concorrência nº 139/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Som da Ilha Co-
mércio e Produções Ltda-Me para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Barra do Turvo, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 680/2011 – MC

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência n° 012/2002-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Ouroeste, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria n° 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Celebração 
FM Ltda. (Processo n° 53000.008195/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 8 de abril de 2010, motivo pelo qual 
outorgo a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3.  Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 362, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 

1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.008195/2002, Concorrência nº 012/2002-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Celebração FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Ouroeste, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 732/2011 – MC

Brasília, 16 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência n° 122/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Londrina, Estado do Paraná.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 06 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 07 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu 
que a TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. (Processo 
n°  53740.000247/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 400, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
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31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
 53740.000247/2002, Concorrência nº 122/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à TV Pioneira de Mogi 
das Cruzes Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Frequência Modulada, no Município de 
Londrina, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 733/2011 – MC

Brasília, 16 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 168/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município  de Barbalha, Estado do Ceará.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
á TV Mucuripe Ltda.Processo n° 53650.000438/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 402, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo n 
53650.000438/2002. Concorrência nº 168/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à TV Mucuripe Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência 
Modulada, no Município de Barbalba, Estado do Ceará.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 798/2011 – MC

Brasília, 21 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 106/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Pompéu, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, de 
06 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 07 subsequente, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Regional 
Radiodifusão Ltda. (Processo nº 53710.000364/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 452, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
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Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo n 
53710.000364/2002, Concorrência n 106/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Regional Radiodifu-
são Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão So-
nora em Frequência Modulada, no Município de Pom-
péu, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 800/2011 – MC

Brasília, 21 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 106/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Ubá, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
o Sistema Noroeste de Comunicação Ltda. (Processo 
nº 53710.000349/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 453, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo n º 
53710.000349/2002, Concorrência nº 106/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Noroeste 
de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Ubá, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 799/2011 – MC

Brasília, 21 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 23/2010-CEL/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Carangola, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, de 
6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 7 subsequente, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Ola FM 
Sociedade Ltda. (Processo nº 53000.027153/2010) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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PORTARIA Nº 457, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.027153/2010, Concorrência nº 023/2010-CEL/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Ola FM Sociedade 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Carangola, 
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 890/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Con-

corrência nº 029/2001-SSR/MC, com vistas à implan-
tação de uma estação de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Votuporanga, 
Estado de São Paulo.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Ser-
viços de Radiodifusão, constituída pela

Portaria 223, de 6 de junho de 2011, publicada 
no Diário Oficial da União de 7 subsequente, depois 
de analisar a documentação de habilitação e as pro-
postas técnica e de preço pela outorga das

entidades proponentes, com observância da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação

específica de radiodifusão, concluiu que a LTP 
Comunicação Ltda. (Processo nº 53830.000477/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 

efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato. 

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 533, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53830.000477/2001, Concorrência nº 029/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à LTP Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, Serviço de  Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Votuporanga, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição. – Paulo Bernar-
do Silva.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

EM nº 885/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Con-

corrência nº 029/2001-SSR/MC, com vistas à implan-
tação de uma estação de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Taubaté, Estado 
de São Paulo.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Ser-
viços de Radiodifusão, constituída pela

Portaria nº 223, de 6 de junho de 2011, publicada 
no Diário Oficial da União de 7 subsequente, depois 
de analisar a documentação de habilitação e as pro-
postas técnica e de preço pela outorga das

entidades proponentes, com observância da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Cable-Link 
Operadora de Sinais de TV a Cabo Ltda.

(Processo nº 53830.000462/2001) obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele-
cidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da 
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Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que 
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato. 
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva. 

PORTARIA Nº 534, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53830.000462/2001, Concorrência n 029/2001-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Cable-Link Opera-
dora de Sinais de TV a Cabo Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Taubaté, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 887/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 145/1997-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Recife, Estado de Pernambuco.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, de 
6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 7 subsequente, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Cabo TV 
Paulista Ltda. (Processo nº 53103.000128/1998) obteve 
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos es-

tabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 535, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53103.000128/1998, Concorrência n° 145/1997-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Cabo TV Paulista 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Recife, Estado 
de Pernambuco.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 891/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 065/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
a Rádio Carmo Ltda. (Processo nº 53710.000736/2000) 
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obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3.  Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 538, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53710.000736/2000. Concorrência n° 065/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Carmo Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Carmo do Pa-
ranaíba, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 886/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 078/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, de 
6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 7 subsequente, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a E.F. Comuni-

cações Ltda. (Processo nº 53670.001482/2000) obteve 
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos es-
tabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 539, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53670.001482/2000, Concorrência nº 078/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à E.F. Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade. Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Freqüência Modulada, no Município de Nova Xavanti-
na, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 882/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 089/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Florestópolis, Estado do Paraná.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, de 
06 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 7 subsequente, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
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da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rocco Júnior 
e Rocco Ltda-ME (Processo nº 53740.000724/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 541, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53740.000724/2000. Concorrência nº 089/2000-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rocco Júnior e 
Rocco Ltda ME para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Flo-
restópolis, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 892/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 031/1998-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Penha, Estado de Santa Catarina.

2. A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria n° 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 

preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Fundação João XXIII (Processo n° 53820.000175/1998) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 542, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53820.000175/1998, Concorrência nº 031/1998-SSR/
MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação João XXIII 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Penha, Estado de 
Santa Catarina.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 189/2012 MC

Brasília, 18 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 018/2009-
CEL/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de São Bento, Estado do Maranhão.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
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pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
a Ocan Comunicação Digital SE Ltda. (Processo nº 
53000.003344/2010) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 
27 de novembro de 2009, motivo pelo qual outorgo a 
permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 239, DE 30 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.003344/2010, Concorrência nº 018/2009-CEL/
MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Ocan Comunicação 
Digital SE Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Frequencia Modulada, no Município de São 
Bento, Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

MENSAGEM No 138, DE 2013  
(Do Poder Executivo) 

Aviso 273/2013-C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional as autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, conforme os seguintes atos:

– TVR no 643/2013 _ Portaria no 500, de 
6 de dezembro de 2011 _ FM Sudoeste Ra-
diodifusora Ltda., no Município de Piraí – RJ;

– TVR no 644/2013 _ Portaria no 501, de 
6 de dezembro de 2011 _ Rede Associada de 
Radiodifusão Ltda., no Município de Peder-
neiras – SP;

– TVR no 645/2013 _ Portaria no 503, de 
6 de dezembro de 2011 – Rádio Serrana de 
Bento Gonçalves Ltda., no Município de Bento 
Gonçalves – RS;

– TVR no 646/2013 _ Portaria no 507, de 
6 de dezembro de 2011 _ Rádio Atlântida FM 
de Porto Alegre Ltda., no Município de Porto 
Alegre – RS;

– TVR no 647/2013 _ Portaria no 510, de 
6 de dezembro de 2011 – Rádio Brasil Novo 
Ltda., no Município de São José do Rio Pre-
to – SP;

– TVR no 648/2013 _ Portaria no 513, de 
6 de dezembro de 2011 – Rádio Correio do 
Vale Ltda., no Município de Mamanguape – PB;

– TVR no 649/2013 _ Portaria no 516, de 
6 de dezembro de 2011 – Rádio Atlântida FM 
de Passo Fundo Ltda., no Município de Passo 
Fundo – RS;

– TVR no 650/2013 – Portaria no 517, de 6 
de dezembro de 2011. – Tropical Comunicação 
Ltda., no Município de Natal – RN;

– TVR no 651/2013 – Portaria no 518, de 
6 de dezembro de 2011 – Rádio Ativa Comu-
nicação Ltda., no Município de Anápolis – GO;

–TVR no 652/2013 _ Portaria no 519, de 6 
de dezembro de 2011 – Rádio Difusora Rhema 
Ltda., no Município de Nova Granada – SP;

– TVR no 653/2013 _ Portaria no 520, de 
6 de dezembro de 2011 – Sompur São Pau-
lo Radiodifusão Ltda., no Município de São 
Paulo – SP;

– TVR no 654/2013 _ Portaria no 46, de 3 
de fevereiro de 2012 – Rádio Santos Dumont 
Ltda., no Município de Jundiaí – SP;

– TVR no 655/2013 _ Portaria no 48, de 3 
de fevereiro de 2012 – Rádio Transoeste Ltda., 
no Município de Joaçaba – SC;

– TVR no 656/2013 _ Portaria no 49, de 3 
de fevereiro de 2012 – Rádio Sociedade Cata-
rinense Ltda., no Município de Joaçaba – SC.

– TVR no 657/2013 _ Portaria no 51, de 3 
de fevereiro de 2012 – Cianorte FM Sistema 
de Comunicação Ltda., no Município de Cia-
norte – PR;

– TVR no 658/2013 _ Portaria no 57, de 3 
de fevereiro de 2012 – Rádio Cidade de Cara-
tinga Ltda., no Município de Caratinga – MG;
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– TVR no 659/2013 _ Portaria no 63, de 
10 de fevereiro de 2012 – Fundação Cásper 
Líbero, no Município de São Paulo – SP;

– TVR no 660/2013 _ Portaria no 111, de 2 
de março de 2012 – Antena Um Radiodifusão 
Ltda., no Município de Belo Horizonte – MG;

– TVR no 661/2013 _ Portaria no 114, de 
2 de março de 2012 – Tibras Comunicação 
Ltda., no Município de Formosa – GO;

– TVR no 662/2013 _ Portaria no 166, de 
20 de março de 2012 – Rádio Jornal Cidade 
Bauru Ltda., no Município de Bauru – SP;

– TVR no 663/2013 _ Portaria no 225, de 
16 de abril de 2012 – Rádio Cidade Bela Ltda., 
no Município de Campo Verde – MT.

(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTI-
CA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3o, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relaciona-
das para explorarem serviços de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria no 500, de 6 de dezembro de 2011 
– FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., no Município de 
Piraí – RJ;

2 – Portaria no 501, de 6 de dezembro de 2011 – 
Rede Associada de Radiodifusão Ltda., no Município 
de Pederneiras – SP;

3 – Portaria no 503, de 6 de dezembro de 2011 – 
Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda., no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

4 – Portaria no 507, de 6 de dezembro de 2011 – 
Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

5 – Portaria no 510, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Brasil Novo Ltda., no Município de São José 
do Rio Preto – SP;

6 – Portaria no 513, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Correio do Vale Ltda., no Município de Ma-
manguape – PB;

7 – Portaria no 516, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., no Muni-
cípio de Passo Fundo – RS;

8 – Portaria no 517, de 6 de dezembro de 2011 
– Tropical Comunicação Ltda., no Município de Na-
tal – RN;

9 – Portaria no 518, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Ativa Comunicação Ltda., no Município de 
Anápolis – GO;

10 – Portaria no 519, de 6 de dezembro de 2011 
– Rádio Difusora Rhema Ltda., no Município de Nova 
Granada – SP;

11 – Portaria no 520, de 6 de dezembro de 2011 
– Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., no Município 
de São Paulo – SP;

12 – Portaria no 46, de 3 de fevereiro de 2012 
– Rádio Santos Dumont Ltda., no Município de Jun-
diaí – SP;

13 – Portaria no 48, de 3 de fevereiro de 2012 – 
Rádio Transoeste Ltda., no Município de Joaçaba – SC;

14 – Portaria no 49, de 3 de fevereiro de 2012 –
Rádio Sociedade Catarinense Ltda., no Município de 
Joaçaba – SC;

15 – Portaria no 51, de 3 de fevereiro de 2012 – 
Cianorte FM Sistema de Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Cianorte – PR;

16 – Portaria no 57, de 3 de fevereiro de 2012 
– Rádio Cidade de Caratinga Ltda., no Município de 
Caratinga – MG;

17 – Portaria no 63, de 10 de fevereiro de 2012 
– Fundação Cásper Libero, no Município de São Pau-
lo – SP;

18 – Portaria no 111, de 2 de março de 2012 – 
Antena Um Radiodifusão Ltda., no Município de Belo 
Horizonte – MG;

19 – Portaria no 114, de 2 de março de 2012 –
Tibras Comunicação Ltda., no Município de Formosa 
– GO;

20 – Portaria no 166, de 20 de março de 2012 
– Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda., no Município de 
Bauru – SP; e

21 – Portaria no 225, de 16 de abril de 2012 – 
Rádio Cidade Bela Ltda., no Município de Campo 
Verde – MT.

Brasília, 8 de abril  de 2013. – Dilma Rousseff.

EM no 00028/2012 – MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo no 53000.048750(2010, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outorga-
da à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para executar, 
sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifu-
são Sonora em Frequência Modulada, no Município 
de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 25 de fevereiro de 2011.

A outorga foi deferida à FM Sudoeste Radiodi-
fusora Ltda., pela Portaria no 125, de 14 de agosto de 
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1989, publicada no Diário Oficial da União, de 16 de 
agosto de 1989, referendada pelo Decreto Legislativo 
no 6, de 1991, publicado no Diário Oficial da União, de 
25 de fevereiro de 1991, e renovada pela Portaria no 
915, de 18 de novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União, de 5 de janeiro de 2010, pendente 
de aprovação pelo Congresso Nacional.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no  88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto no 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 500, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de 
janeiro e 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo no 53000.048750/2010, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 25 de fevereiro de 2011, a permissão 
outorgada à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., pela 
Portaria no 125, de 14 de agosto de 1989, publicada 
no Diário Oficial da União, de 16 de agosto de 1989, 
referendada pelo Decreto Legislativo no 6, de 1991, 
publicada no Diário Oficial da União, de 25 de feve-
reiro de 1991, e renovada pela Portaria no 915, de 18 
de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da 
União, de 5 de janeiro de 2010, pendente de aprovação 
pelo Congresso Nacional, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Piraí, Estado 
do Rio de Janeiro.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00023/2012 – MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Pro-

cesso Administrativo no 53000.0635860/2010, acompa-
nhado de Portaria, que renova a permissão outorgada 
à REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSÃO LTDA., 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Pederneiras, Estado de São Paulo, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 11 de março de 2011.

A outorga foi deferida pela Portaria no 55, de 5 de 
março de 1990, publicada no Diário Oficial da União, 
do dia 7 de março de 1990, referendado pelo Decreto 
Legislativo no 46, de 1991, publicado no Diário Oficial 
da União, do dia 11 de março de 1991.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Acompanha o ato o Processo de no 
53830.000141/2000, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 11 de março de 
2001 a 11 de março de 2011, deferido de acordo com 
o artigo 9o do Decreto no 88.066/93.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto no 88.056/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 501, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕEs, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e 
no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de ja-
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Pro-
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cessos nº 53000.063586/2010, e 53830.000141/2000, 
RESOLVE:

Art. 1º fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 11 de março de 2011, a permissão 
outorgada à REDE ASSOCIADA DE RADIODIFU-
SÃO LTDA., pela Portaria nº 55, de 5. de março de 
1990, publicada no Diário Oficial da União de 7 de 
março de 1990, referendada pelo Decreto Legislativo 
nº 46, de 1991, publicado no Diário Oficial da União 
de 11 de março de 1991, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Pederneiras, 
Estado de São Paulo.

Art. 2° A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 22/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.038082/2008, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outor-
gada à RÁDIO SERRANA DE BENTO GONÇALVES 
LTDA. para executar, sem direito de exclusividade, o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Mo-
dulada, no Município de Bento Gonçalves, Estado do 
Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 24 de janeiro de 2009.

2. A outorga foi deferida à RÁDIO SERRANA DE 
BENTO GONÇALVES LTDA., pela Portaria nº 94, de 
18 de janeiro de 1979, publicada no Diário Oficial da 
União de 24 de janeiro de 1979.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanha o ato o Processo de nº 
53528.000348/2000, que constitui pedido distinto de 

renovação, referente ao período de 24 de janeiro de 
1999 a 24 de janeiro de 2009, deferido de acordo com 
o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto nº 88.066/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 503, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos 
Processos Administrativos nº 53000.038082/2008 e 
53528.000348/2000, RESOLVE:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 24 de janeiro de 2009, a permissão 
outorgada à RÁDIO SERRANA DE BENTO GONÇAL-
VES LTDA., pela Portaria nº 94, de 18 de janeiro de 
1979, publicada no Diário Oficial da União de 24 de 
janeiro de 1979, para executar, sem direito de exclu-
sividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em Fre-
quência Modulada, no Município de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 20/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.043880/2004, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outorgada 
à RÁDIO ATLÂNTIDA FM DE PORTO ALEGRE LTDA. 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radio difusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
pelo prazo de dez anos, a partir de 19 de março de 2005.

2. A outorga foi deferida, originariamente, à Rede 
Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda., pela Porta-
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ria nº 245, de 12 de março de 1975, publicada no Diário 
Oficial da União de 19 de março de 1975, e transferida 
para a RÁDIO ATLÂNTIDA FM DE PORTO ALEGRE 
LTDA., pela Exposição de Motivos nº 138/87, de 21 de 
julho de 1987, publicada no Diário Oficial da União de 
29 de julho de 1987, e renovada pela Portaria nº 43, 
de 13 de abril de 1999, publicada no Diário Oficial da 
União de 6 de maio de 1999, e referendada pelo De-
creto Legislativo nº 329, de 2001, publicado no Diário 
Oficial da União de 12 de setembro de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 507, DE 6 DE DEZEMBRO 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.043880/2004, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo como art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 19 de março de 2005, a permissão 
outorgada, originariamente, à Rede Gaúcha Zero Hora 
de Comunicações Ltda., pela Portaria nº 245, de 12 de 
março de 1975, publicada no Diário Oficial da União 
de 19 de março de 1975, e transferida para a RÁDIO 
ATLÂNTIDA FM DE PORTO ALEGRE LTDA., pela 
Exposição de Motivos nº 138/87, de 21 de julho de 
1987, publicada no Diário Oficial da União de 29 de 
julho de 1987, e renovada pela Portaria nº 43, de 13 
de abril de 1999, publicada no Diário Oficial da União 
de 6 de maio de 1999, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 19/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 553000.007518/2010, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão ou-
torgada à RÁDIO BRASIL NOVO LTDA. para executar, 
sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifu-
são Sonora em Frequência Modulada, no Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 20 de junho de 2010.

2. A outorga foi deferida à RÁDIO BRASIL NOVO 
LTDA., pelo Decreto nº 48.701, de 4 de agosto de 1960, 
publicado no Diário Oficial da União de 18 de agosto 
de 1960, e renovada pela Portaria nº 2.087, de 16 de 
dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial da União 
de 14 de fevereiro de 1997, referendada pelo Decreto 
Legislativo nº 435, de 2005, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho de 2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanha o ato o Processo de nº 
53830.000132/2000, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 20 de junho de 
2000 a 20 de junho de 2010, deferido de acordo com 
o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93.

6. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho os processos a Vos-
sa Excelência, para decisão e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 510, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
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no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e 
no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de ja-
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos Pro-
cessos nº 53000.007518/2010, e 53830.000132/2000, 
RESOLVE:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 20 de junho de 2010, a permis-
são outorgada à RÁDIO BRASIL NOVO LTDA., pelo 
Decreto nº 48.701, de 4 de agosto de 1960, publicado 
no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 1960, e 
renovada pela Portaria nº 2.087, de 16 de dezembro 
de 1996, publicada no Diário Oficial da União de 14 de 
fevereiro de 1997, referendado pelo Decreto Legislativo 
nº 435, de 2005, publicado no Diário Oficial da União 
de 2 de junho de 2005, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 60/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.005916/2011, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA. para 
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Mamanguape, Estado da Paraíba, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 21 de junho de 2011.

2. A outorga foi deferida à RÁDIO CORREIO DO 
VALE LTDA., pela Portaria nº 260, de 4 de dezembro 
de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 8 de 
dezembro de 1998, referendada pelo Decreto Legis-
lativo nº 18, de 2001, publicado no Diário Oficial da 
União de  9 de março de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 513, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.005916/2011, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 21 de junho de 2011, a permissão 
outorgada à RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA., pela 
Portaria nº 260, de 4 de dezembro de 1998, publicada 
no Diário Oficial da União de 8 de dezembro de 1998, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 18, de 2001, 
publicado no Diário Oficial da União de 9 de março de 
2001, para executar, sem direito de exclusividade, o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modu-
lada, no Município de Mamanguape, Estado da Paraíba.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga e renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 36/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.033399/2007, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outor-
gada à RÁDIO ATLÂNTIDA FM DE PASSO FUNDO 
LTDA. para executar, sem direito de exclusividade, o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Mo-
dulada, no Município de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir de 22 
de novembro 2007.
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2. A outorga foi deferida à RÁDIO ATLÂNTIDA 
FM DE PASSO FUNDO LTDA., pela Portaria nº 1.197, 
de 16 de novembro de 1977, publicada no Diário Ofi-
cial da União de 22 de novembro de 1977, e renovada 
pela Portaria nº 166, de 18 de outubro de 1999, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 
2000, referendada pelo Decreto Legislativo nº 213, de 
2002, publicado no Diário Oficial da União de 12 de 
setembro de 2002.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 516, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.033399/2007, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 22 de novembro 2007, a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., 
pela Portaria nº 1.197, de 16 de novembro de 1977, 
publicada no Diário Oficial da União de 22 de novem-
bro de 1977, e renovada pela Portaria nº 166, de 18 de 
outubro de 1999, publicada no Diário Oficial da União 
de 14 de janeiro de 2000, referendada pelo Decreto 
Legislativo nº 213, de 2002, publicado no Diário Oficial 
da União de 12 de setembro de 2002, para executar, 
sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifu-
são Sonora em Frequência Modulada, no Município de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 30/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.070846/2006, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA. para 
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no Mu-
nicípio de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 27 de fevereiro de 2007.

2. A outorga foi deferida à TROPICAL COMUNI-
CAÇÃO LTDA., pela Portaria nº 39, de 25 de fevereiro 
de 1987, publicada no Diário Oficial da União de 27 de 
fevereiro de 1987, e renovada pela Portaria nº 622, de 
24 de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial da 
União de 27 de novembro de 2001, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 8, de 2004, publicado no Diário 
Oficial da União de 26 de janeiro de 2004.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 517, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.070846/2006, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 27 de fevereiro de 2007, a permissão 
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outorgada à TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA., pela 
Portaria nº 39, de 25 de fevereiro de 1987, publicada 
no Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 1987, 
e renovada pela Portaria nº 622, de 24 de outubro de 
2001, publicada no Diário Oficial da União de 27 de no-
vembro de 2001, referendada pelo Decreto Legislativo 
nº 8, de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 
26 de janeiro de 2004, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal. – Paulo 
Bernardo Silva, Ministro de Estado das Comunicações.

EM nº 34/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.026865/2011, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA. 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Anápolis, Estado de Goiás, pelo prazo de 
dez anos, a partir de 20 de setembro de 2011.

2. A outorga foi deferida, originariamente, à Rá-
dio Carajá de Anápolis Ltda., pela Portaria nº 11, de 
10 de janeiro de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União de 11 de janeiro de 1990, e transferida para a 
RÁDIO ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA., pela Portaria 
nº 361, de 21 de setembro de 2004, publicada no Di-
ário Oficial da União de 29 de setembro de 2004, e 
renovada pela Portaria nº 2.013, de 8 de outubro de 
2002, publicada no Diário Oficial da União de 22 de 
novembro de 2002, referendada pelo Decreto Legis-
lativo nº 248, de 2005, publicado no Diário Oficial da 
União de 18 de abril de 2005.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 518, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.026865/2011, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 20 de setembro de 2011, a permis-
são outorgada, originariamente, à RÁDIO CARAJÁ 
DE ANÁPOLIS LTDA., pela Portaria nº 11, de 10 de 
janeiro de 1990, publicada no Diário Oficial da União 
de 1l de janeiro de 1990, e transferida para a Rádio 
Ativa Comunicação Ltda., pela Portaria nº 361, de 21 
de setembro de 2004, publicada no Diário Oficial da 
União de 29 de setembro de 2004, e renovada pela 
Portaria nº 2.013, de 8 de outubro de 2002, publicada 
no Diário Oficial da União de 22 de novembro de 2002, 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 248, de 2005, 
publicado no Diário Oficial da União de 18 de abril de 
2005, para executar, sem direito de exclusividade, o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Mo-
dulada, no Município de Anápolis, Estado de Goiás.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 29/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.010177/2011, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO DIFUSORA RHEMA LTDA. para 
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no Mu-
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nicípio de Nova Granada, Estado de São Paulo, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 1º de junho de 2011. 

2. A outorga foi deferida à RÁDIO DIFUSORA 
RHEMA LTDA., pela Portaria nº 242, de 4 de dezem-
bro de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 
8 de dezembro de 1998, referendada pelo Decreto 
Legislativo nº38, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 30 de março de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 519, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo no 53000.010177/2011, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1o de junho de 2011, a permissão 
outorgada à RÁDIO DIFUSORA RHEMA LTDA., pela 
Portaria no 242, de 4 de dezembro de 1998, publicada 
no Diário Oficial da União, de 8 de dezembro de 1998, 
referendada pelo Decreto Legislativo no 38, de 2001, 
publicado no Diário Oficial da União, de 30 de março 
de 2001, para executar, sem direito de exclusividade, 
o Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência 
Modulada, no Município de Nova Granada, Estado de 
São Paulo.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00031/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo no 53000.052343/2006, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outor-
gada à Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., para 
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 13 de agosto de 2006.

A outorga foi deferida à Sompur São Paulo Ra-
diodifusão Ltda., pela Portaria no 924, de 6 de agosto 
de 1976, publicada no Diário Oficial da União,  de 13 
de agosto de 1976, e renovada pela Portaria no 360, 
de 24 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da 
União, de 31 de agosto de 2000, referendada pelo De-
creto Legislativo no 152, de 2003, publicado no Diário 
Oficial da União, de 24 de abril de 2003.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto no 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 520, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6o, inciso 1I, do Decreto no 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo no 53000.052343/2006, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 13 de agosto de 2006, a permissão 
outorgada à SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO 
LTDA., pela Portaria no 924, de 6 de agosto de 1976, 
publicada no Diário Oficial da União, de 13 de agosto 
de 1976, e renovada pela Portaria no 360, de 24 de julho 
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de 2000, publicada no Diário Oficial da União, de 31 de 
agosto de 2000, referendada pelo Decreto Legislativo 
no 152, de 2003, publicado no Diário Oficial da União, 
de 24 de abril de 2003, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Paulo Bernardo Silva, Ministro de Estado 
das Comunicações.

EM no 00100/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo no 53000.047983/2008, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda., para execu-
tar, sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodi-
fusão Sonora em Frequência Modulada, no Município 
de Jundiaí, Estado de São Paulo, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 28 de fevereiro de 2009.

A outorga foi deferida à Rádio Santos Dumont 
Ltda., pela Portaria no 217, de 20 de fevereiro de 1979, 
publicada no Diário Oficial da União, do dia 28 de feve-
reiro de 1979, renovada pela Portaria no 37, de 13 de 
fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 5 de março de 1990, referendada pelo Decreto 
Legislativo no 159, de 1991, publicado no Diário Oficial 
da União, do dia 13 de junho de 1991.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Acompanha o ato o Processo de no 
53830.002887/1998, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 28 de fevereiro de 
1999 a 28 de fevereiro de 2009, deferido de acordo 
com o artigo 9o do Decreto no 88.066/93.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto no 88.066/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 46, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos 
nos 53000.047983/2008, e 53830.002887/1998, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 28 de fevereiro de 2009, a permissão 
outorgada à RÁDIO SANTOS DUMONT LTDA., pela 
Portaria no 217, de 20 de fevereiro de 1979, publicada 
no Diário Oficial da União, de 28 de fevereiro de 1979, 
e renovada pela Portaria no 37, de 13 de fevereiro de 
1990, publicada no Diário Oficial da União, de 5 de 
março de 1990, referendada pelo Decreto Legislativo 
no 159, de 1991, publicado no Diário Oficial da União, 
de 13 de junho de 1991, para explorar, sem direito 
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Frequência Modulada, no Município de Jundiaí, 
Estado de São Paulo.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00099/2012 – MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Pro-

cesso Administrativo no 53000.002237/2011, acompa-
nhado de Portaria, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Transoeste Ltda., para executar, sem direito 
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Frequência Modulada, no Município de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarina, pelo prazo de dez anos, a 
partir de 5 de maio de 2011.
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A outorga foi deferida à Rádio Transoeste Ltda., 
por meio da Portaria no 54, de 23 de abril de 1981, 
publicada no Diário Oficial da União, em 5 de maio de 
1981, renovada por meio da Portaria no 80, de 22 de 
junho de 1992, publicada no Diário Oficial da União, em 
2 de julho de 1992, referendada por meio do Decreto 
Legislativo no 10 de 1998, publicado no Diário Oficial 
da União, em 6 de março de 1998.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Acompanha o ato o Processo de no 
53740.000046/2001, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 5 de maio de 2001 
a 5 de maio de 2011, deferido de acordo com o artigo 
92 do Decreto no 88.066/93.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto no 88.066/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 48, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos 
n° 53000.002237/2011 e 53740.000046/2001, Resolve:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 5 de maio de 2011, a permissão ou-
torgada à RÁDIO TRANSOESTE LTDA., pela Portaria 
nº 54, de 23 de abril de 1981, publicada no Diário Ofi-
cial da União de 5 de maio de 1981, e renovada pela 
Portaria nº 80, de 22 de junho de 1992, publicada no 
Diário Oficial da União de 2 de julho de 1992, referen-
dada pelo Decreto Legislativo nº 10, de 1998, publica-
do no Diário Oficial da União de 6 de março de 1998, 
para explorar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, 
no Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 00078/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.068498/2010, acom-
panhado de Portaria, que renova a permissão outor-
gada à Rádio SOCIEDADE CATARINENSE LTDA., 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radio difusão Sonora em Frequência Modulada, 
no Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, 
pelo prazo de dez anos, a partir de 5 de maio de 2011.

2. A outorga foi deferida à RÁDIO SOCIEDADE 
CATARINENSE LTDA., pela Portaria nº 55, de 23 de 
abril de 1981, publicada no Diário Oficial da União de 5 
de maio de 1981, e renovada pela Portaria n° 684, de 
28 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial 
da União de 17 de janeiro de 2006, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 211, de 2007, publicado no Di-
ário Oficial da União do dia 24 de setembro de 2007.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho os processos a Vos-
sa Excelência, para decisão e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 49, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000. 068498/2010, Resolve:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 5 de maio de 2011, a permissão ou-
torgada à RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA., 
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pela Portaria nº 55, de 23 de abril de 1981, publicada 
no Diário Oficial da União de 5 de maio de 1981, e re-
novada pela Portaria n° 684, de 28 de dezembro de 
2005, publicada no Diário Oficial da União de 17 de 
janeiro de 2006, referendada pelo Decreto Legislativo 
nº 211, de 2007, publicado no Diário Oficial da União 
de 24 de setembro de 2007, para executar, sem direito 
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Frequência Modulada, no Município de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarina.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM n° 00104/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Pro-

cesso Administrativo nº 53000.013059/2008, acompa-
nhado de Portaria, que renova a permissão outorgada 
CIANORTE FM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA., 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pelo prazo 
de dez anos, a partir de 30 de setembro de 2008.

A outorga foi deferida à Guimarães, Agostinho 
& Cia. Ltda., pela Portaria n° 472, de 29 de setembro 
de 1988, publicada no Diário Oficial da União de 30 
de setembro de 1988, atualmente denominada CIA-
NORTE FM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA., e 
renovada pela Portaria nº 2.357, de 5 de novembro de 
2002, publicada no Diário Oficial da União de 30 de 
janeiro de 2003, referendada pelo Decreto Legislativo 
n° 245 de 2007, publicado no Diário Oficial da União 
de 1° de outubro de 2007.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 

Decreto n° 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para conhecimento e submissão da ma-
téria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 
223, § 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 51, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.013059/2008, Resolve:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 30 de setembro de 2008, a permissão 
outorgada à Guimarães, Agostinho & Cia. Ltda., pela 
Portaria nº 472, de 29 de setembro de 1988, publicada 
no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 1988, 
atualmente denominada CIANORTE FM SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO LTDA., e renovada pela Portaria n° 
2.357, de 5 de novembro de 2002, publicada no Diário 
Oficial da União de 30 de janeiro de 2003, referenda-
da pelo Decreto Legislativo nº 245 dc 2007, publicado 
no Diário Oficial da União de 1º de outubro de 2007, 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Cianorte, Estado do Paraná.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga á renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ternos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 00107/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 201/2

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.095774/2006, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CIDADE DE CARATINGA LTDA. 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radio difusão Sonora em Frequência Modulada, 
no Município de Caratinga, Estado de Minas Gerais, 
pelo prazo de dez anos, a partir de 7 de maio de 2007.

2. A outorga foi deferida à Rádio Cidade de Ca-
ratinga Ltda., pela Portaria n° 101, de 6 de maio de 
1987, publicada no Diário Oficial da União de 7 de maio 
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de 1987, renovada por meio da Portaria nº 231, de 17 
de novembro de 1998, publicada no Diário Oficial da 
União de 24 de março de 1999, referendada por meio 
do Decreto Legislativo n° 865 de 2003, publicado no 
Diário Oficial da União de 17 de novembro de 2003.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto n°  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto n° 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para conhecimento e submissão da ma-
téria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 
223, § 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 57, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo n° 53000. 095774/2006, Resolve:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 7 de maio de 2007, a permissão 
outorgada à Rádio Cidade de Caratinga Ltda., pela 
Portaria n° 101, de 6 de maio de 1987, publicada no 
Diário Oficial da União de 7 de maio de 1987, e reno-
vada pela Portaria n° 231 de 17 de novembro de 1998, 
publicada no Diário Oficial da União de 24 de março 
de 1999, referendada pelo Decreto Legislativo nº 865, 
de 2003, publicado no Diário Oficial da União de 17 
de novembro de 2003, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Caratinga, Es-
tado de Minas Gerais.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 00102/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.003140/2004, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à Fundação Cásper Líbero para executar, 
sem direito de exclusividade, o Serviço de Radiodifu-
são Sonora em Frequência Modulada, no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 1° de maio de 2004.

2. A outorga foi deferida, originariamente à Rá-
dio Gazeta Ltda., pela Portaria MVOP nº 686, de 30 
de setembro de 1947, publicada no Diário Oficial da 
União de 14 de outubro de 1947, e transferida para a 
Fundação Cásper Líbero, pela Portaria n° 224, de 18 de 
fevereiro de 1976, publicada no Diário Oficial da União 
de 24 de fevereiro de 1976, e renovada pela Portaria nº 
443, de 11 de setembro de 1997, publicada no Diário 
Oficial da União de 29 de janeiro de 1998, referenda-
da pelo Decreto Legislativo n° 406, de 2001, publicado 
no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto n°  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1.972, e seu Regulamento, o 
Decreto n° 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência, para conhecimento e submissão da ma-
téria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 
223, § 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 63, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6°, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.003140/2004, Resolve:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a permissão ou-
torgada, originariamente à Rádio Gazeta Ltda., pela 
Portaria MVOP n° 686, de 30 de setembro de 1947, 
publicada no Diário Oficial da União de 14 de outubro 
de 1947, e transferida para a FUNDAÇÃO CÁSPER 
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LÍBERO, pela Portaria nº 224, de 18 de fevereiro de 
1976, publicada no Diário Oficial da União de 24 de 
fevereiro de 1976: e renovada pela Portaria n° 443, de 
11 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial 
da União de 29 de janeiro de 1998, referendada pelo 
Decreto Legislativo n° 406, de 2001, publicado no Di-
ário Oficial da União de 15 de outubro de 2001, para 
executar, sem direito de exclusividade, o Serviço de 
Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM n° 00126/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.013274/2007, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à ANTENA UM RADIODIFUSÃO LTDA. 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
pelo prazo de dez anos, a partir de 29 de junho de 2007.

2. A outorga foi deferida à ANTENA UM RADIO-
DIFUSÃO LTDA., pela Portaria nº 567, de 23 de junho 
de 1977, publicada no Diário Oficial da União de 28 
de junho de 1977, renovada pela Portaria nº 436, de 
29 de setembro de 1988, publicada no Diário Oficial 
da União de 29 de setembro de 1988.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto n°  88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanha o ato o Processo de nº 
53710.000337/1997, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 29 de junho de 
1997 a 29 de junho de 2007, deferido de acordo com 
o artigo 9º do Decreto n° 88.066/93.

6. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho os processos a Vos-
sa Excelência, para decisão e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 111, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos 
Processos Administrativos nos 53000.013274/2007 e 
53710.000337/1997, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 29 de junho de 2007, a permissão 
outorgada à ANTENA UM RADIODIFUSÃO LTDA., 
pela Portaria no 567, de 23 de junho de 1977, publicada 
no Diário Oficial da União, de 28 de junho de 1977, e 
renovada pela Portaria no 436, de 29 de setembro de 
1988, publicada no Diário Oficial da União, do dia 30 
de setembro- de 1988, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Paulo Bernardo Silva, Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM no 00127/2012 – MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Pro-

cesso Administrativo no 53000.019846/2008, acompa-
nhado de Portaria, que renova a permissão outorgada 
à Tibrás Comunicação Ltda., para executar, sem direito 
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Frequência Modulada, no Município de Formosa, 
Estado de Goiás, pelo prazo de dez anos, a partir de 
8 de agosto de 2008.
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A outorga foi deferida à Tibrás Comunicação Ltda., 
pela Portaria no 200, de 5 de agosto de 1988, publica-
da no Diário Oficial da União, de 8 de agosto de 1988.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no  88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Acompanha o ato o Processo de no 
53670.000223/1996, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 8 de agosto de 
1988 a 8 de agosto de 2008, deferido de acordo com 
o artigo 9o do Decreto no 88.066/93.

Diante do exposto e em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto no 88.066/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência, para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 114, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta dos Processos 
nos 53000.019846/2008 e 53670.000223/1998, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 08 de agosto de 2008, a permissão 
outorgada à TIBRAS COMUNICAÇÃO LTDA., pela 
Portaria no 200, de 05 de agosto de 1988, publicada 
no Diário Oficial da União, de 8 de agosto de 1988, 
para explorar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Formosa, Estado de Goiás.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00150/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência Pro-

cesso Administrativo no 53000.021029/2011, acompa-
nhado de Portaria, que renova permissão outorgada à 
Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda., para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município de Bauru, 
Estado de São Paulo, pelo prazo de dez anos, a partir 
de 3 de agosto de 2011.

A outorga foi deferida à Rádio Jornal Cidade 
Bauru Ltda., pela Portaria no 135, de 27 de julho de 
1981, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de 
agosto de 1981, e renovada pela Portaria no 1.214, de 
26 de setembro de 1996, publicada no Diário Oficial 
da União, de 9 de janeiro de 1997, aprovada pelo De-
creto Legislativo no 192, de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União, de 20 de outubro de 2000. Observo 
que a renovação das concessões outorgadas para ex-
ploração dos serviços de radiodifusão é regida pelas 
disposições contidas na Lei no 5.785, de 23 de junho 
de 1972, e no Decreto no 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Acompanha o ato o Processo no 
53830.000268/2001, que constitui pedido distinto de 
renovação, referente ao período de 3 de agosto de 
2001 a 3 de agosto de 2011, deferido de acordo com 
o artigo 9o do Decreto no 88.066/93.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o De-
creto no 88.066/83, encaminho os processos a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 166, DE 20 DE MARÇO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o dispos-
to no art. 5o

 da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, 
e no art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta dos 
Processos Administrativos nos 53000.021029/2011 e 
53830.000268/2001, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 3 de agosto de 2011, a permissão 
outorgada à RÁDIO JORNAL CIDADE BAURU LTDA., 
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pela Portaria no 135, de 27 de julho de 1981, publicada 
no Diário Oficial da União, de 3 de agosto de 1981, e 
renovada pela Portaria no 1.214, de 26 de setembro 
de 1996, publicada no Diário Oficial da União, de 9 de 
janeiro de 1997, e referendada pelo Decreto Legislativo 
no 192, de 2000, publicada no Diário Oficial da União, 
de 20 de outubro de 2000, para explorar, sem direito 
de exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Frequência Modulada, no Município de Bauru, Es-
tado de São Paulo.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00175/2012 _ MC

Brasília, 18 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência Pro-

cesso Administrativo no 53000.064874/2011, acompa-
nhado de Portaria, que renova permissão outorgada 
à Rádio Cidade Bela Ltda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Campo Verde, 
Estado de Mato Grosso, pelo prazo de dez anos, a 
partir de 6 de maio de 2012.

A outorga foi deferida à Rádio Cidade Bela Ltda., 
pela Portaria no 604, de 4 de outubro de 2000, publicada 
no Diário Oficial da União, de 17 de outubro de 2000, e 
referendada pelo Decreto Legislativo no 39, de 2002, pu-
blicado no Diário Oficial da União, de 12 de abril de 2002.

Observo que a renovação das concessões outor-
gadas para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto no  88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto no 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 225, DE 16 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, conforme o disposto 
no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e no 
art. 6o, inciso II, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo no 53000.064874/2011, resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 6 de maio de 2012, a permissão ou-
torgada à RÁDIO CIDADE BELA LTDA., pela Portaria 
no 604, de 4 de outubro de 2000, publicada no Diário 
Oficial da União, de 17 de outubro de 2000, e referen-
dada pelo Decreto Legislativo no 39, de 2002, publica-
do no Diário Oficial da União, de 12 de abril de 2002, 
para executar, sem direito de exclusividade, o Serviço 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no 
Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso.

Art, 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

MENSAGEM Nº 139, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso no 274/2013 _ C. Civil

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto 
de 18 de fevereiro de 2013, que “Renova a 
concessão outorgada à Rádio Anhanguera 
S.A., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em Onda Tropical, no Município de 
Goiânia, Estado de Goiás”.

– TVR nº 664/2012
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TEC-

NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATI-
CA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 
18 de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial 
da União, do dia 19 de fevereiro de 2013, que “Reno-
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va a concessão outorgada à Rádio Anhanguera S.A., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em Onda 
Tropical, no Município de Goiânia, Estado de Goiás”.

Brasília, 9 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.

EM nº 43/2011 – MC

Brasília, 29 de março de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo no 53000.007224/2002 em 
que a RÁDIO ANHANGUERA S/A., solicita renova-
ção da outorga concedida para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em Onda Tropical, no Município 
de Goiânia, Estado de Goiás, pelo prazo de dez anos, 
a partir de 1º de maio de 2003.

A outorga foi deferida originariamente à Rádio 
Anhanguera, Difusora e Televisora S/A., pelo Decre-
to nº 37.339, de 13 de maio de 1955, posteriormente 
denominada de Rádio Anhanguera S/A., renovada 
pelo Decreto de 11 de outubro de 2000, publicado no 
Diário Oficial da União, do dia 13 de outubro de 2000, 
referendado pelo Decreto Legislativo no 80, de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União, do dia 3 de ou-
tubro de 2004.

Observo que a renovação das concessões outor-
gadas para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente,

DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio Anhanguera S.A., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em Onda Tropical, 
no Município de Goiânia, Estado de Goiás.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223 
da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 6º 
da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de acordo 
com o que consta do Processo nº 53000.007224/2002-
89, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 1o de maio de 2003, a concessão 
outorgada originariamente à Rádio Anhanguera, Difu-
sora e Televisora S.A., conforme Decreto no 37.339, 
de 13 de maio de 1955, posteriormente denominada 
Rádio Anhanguera S.A., renovada pelo Decreto de 
11 de outubro de 2000, publicado no Diário Oficial 
da União, de 13 de outubro de 2000, e aprovada pelo 
Decreto Legislativo no 80, de 2 de fevereiro de 2004, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em Onda Tropical, no Município 
de Goiânia, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
nela outorgada

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 18 de fevereiro de 2013; 192º da Inde-
pendência e 125º da República. – Dilma Rousseff.

MENSAGEM Nº 141, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 276/2013 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 8 
de abril de 2013, que “Outorga concessão 
à Digital Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Alegrete, Estado do Rio 
Grande do Sul”.

–TVR nº 705/2013.
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TEC-

NOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTI-
CA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 8 
de abril de 2013, publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 9 de abril de 2013, que “Outorga concessão à 
Digital Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Ale-
grete, Estado do Rio Grande do Sul”.

Brasília, 9 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.
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EM no 147/2011–MC

Brasília, 27 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência no 158/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Alegrete, 
Estado do Rio Grande do Sul.

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela 
Portaria no 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de ha-
bilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação espe-
cífica de radiodifusão, concluiu que a Digital Radiodifu-
são Ltda., (Processo no 53790.000705/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
homologado em 1o de julho de 2010, motivo pelo qual 
outorgo a concessão, na forma do projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 2013

Outorga concessão à Digital Radiodi-
fusão Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município 
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso 
IV, e 223, caput, da Constituição, e art. 34, § 1º, da Lei 
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, e de acordo com 
o que consta do Processo no 53790.000705/2002-12, 
Concorrência no 158/2001-SSR/MC, decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Digital Radio-
difusão Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Alegrete, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2o.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 8 de abril de 2013; 192º da Independên-
cia e 125º da República. – Dilma Rousseff.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 260, DE 2013 

(Do Sr. Vaz de Lima)

Altera o art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir que as cooperativas educacionais 
possam se beneficiar do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nessa Lei.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PLP-
45/2011.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VI do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ..... .............. ...............................
. .......... ...................................................
§4º... ......................................................
............................................................
.. ... .........................................................
VI – constituída sob a forma de coopera-

tivas, salvo as de consumo ou as cooperativas 
educacionais;

........ ......................................................

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

Art. 2º O Poder Executivo, visando a assegurar 
o cumprimento do disposto nos arts. 5º, inciso II, 12 
e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, estimará o montante da renúncia fiscal decor-
rente do disposto nesta Lei Complementar e o inclui-
rá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 
da Constituição Federal, que acompanhará o Projeto 
de Lei Orçamentária cuja apresentação se der após 
decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei 
Complementar.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro do ano subsequente àquele em que for 
implementado o disposto no seu art. 3º.

Justificação

A proposta em tela tem como objetivo permitir 
que as cooperativas educacionais possam ter o tra-
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tamento jurídico diferenciado de que trata a Lei Com-
plementar 123/2006 e possam, com isto, optar pelo 
Simples Nacional.

As Cooperativas Educacionais são modernos, 
inovadores e importantes instrumentos criados pela 
sociedade brasileira, para complementar a rede de 
educação de qualidade, notadamente nos municípios 
pequenos e médios. A Diretriz Nacional de Monitora-
mento e Desenvolvimento de Cooperativas, elaborado 
pela Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB 
registra que em 2011 haviam 294 cooperativas edu-
cacionais no País. Elas possuem 51.534 cooperados, 
entre pais, alunos e professores. No estado de São 
Paulo são 58 cooperativas educacionais em funcio-
namento, com 13.405 cooperados.

As cooperativas educacionais são referências 
de qualidade em seus municípios. Os resultados al-
cançados por essas cooperativas no último ano pelo 
ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio, quando 
as cooperativas Nova Geração Cooperada (Birigui), 
Cedesc Instituto de Educação e Cultura (Descalvado), 
Coopere Colégio (Fernandópolis), Coopel (Leme), Co-
operelp (Lençóis Paulista), Cooperativo Colégio (Porto 
Ferreira), Cooperativa de Ensino e Cultura Santa Rita 
do Passa Quatro (Santa Rita do Passa Quatro) e Edu-
cativa Instituto de Educação e Cultura (São Carlos), 
ficaram em 1º lugar em seus respectivos municípios.

O artigo 174, § 2°, da Constituição Federal, in-
serido no Título que trata da Ordem Econômica e Fi-
nanceira, determina que a lei deva apoiar e estimular o 
cooperativismo e outras formas de associativismo. No 
Capítulo e Seção que tratam dos Princípios Gerais do 
Sistema Tributário Nacional, o art. 146, III, “c”, do Texto 
Constitucional dispõe que caberá à lei complementar 
estabelecer normas gerais relativas ao adequado tra-
tamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas. Passados já vinte e cinco 
anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
é imperiosa a necessidade de se definir o referido tra-
tamento tributário ao ato cooperativo. 

Os atos cooperativos em sentido estrito são pra-
ticados para a consecução dos objetivos sociais pre-
tendidos e não implicam operação de mercado, nem 
contrato de compra e venda de mercadoria. Pela sua 
natureza, os atos cooperativos não são fatos econô-
micos aptos a dar margem à incidência de tributos e 
contribuições. As cooperativas são apenas veículos 
destinados a dar apoio aos associados, sem auferir 
qualquer resultado pela sua atuação. 

As cooperativas Educacionais não têm fins lucra-
tivos. Os diretores do Conselho de Administração das 
Cooperativas não têm nenhuma remuneração, trabalham 
como voluntários, pela melhoria da educação em nosso 

País. A Constituição determina que “a responsabilidade 
pela Educação é do Estado”, e as Escolas Cooperativas 
são parceiras do Estado para propiciar educação de boa 
qualidade e sem custos para o Estado. 

Se as cooperativas Educacionais com faturamento 
menor que R$ 3,6 milhões anos puderem optar pelo 
Simples Nacional (LC 123/206 – Tabela do Anexo 3), 
enquadrando-se como Micro Empresa ou Empresas 
de Pequeno Porte elas pagarão INSS entre de 4% a 
7,83% sobre o faturamento. Hoje as cooperativas pagam 
27% sobre a folha de pagamento. E a folha de paga-
mento das Cooperativas Educacionais representa até 
85% das despesas totais das Cooperativas. Portanto, 
há clara “desvantagem” quando se compara as Coo-
perativas Educacionais com as escolas particulares do 
mesmo porte, que podem optar pelo Simples Nacional. 
Dessa forma é plenamente justificável a inclusão das 
cooperativas educacionais no sistema Simples com 
base nos princípios constitucionais da isonomia, livre 
iniciativa e incentivo ao cooperativismo. 

Sala de Sessões, em 4 de abril de 2013. – Deputado 
Vaz de Lima, (PSDB/SP).

PROJETO DE LEI Nº 5.090, DE 2013 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Institui a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SE-
GURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTI-
TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 
54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Semana Nacional da Pes-

soa com Deficiência Intelectual e Múltipla a ser come-
morada de 21 a 28 de agosto de cada ano.

Art. 2° As comemorações da Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla visam 
ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar 
a sociedade sobre as necessidades específicas de or-
ganização social e de políticas públicas para promover 
a inclusão social desse segmento populacional, e para 
combater o preconceito e a discriminação.

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

Justificação

Desde 1964, a sociedade brasileira celebra a “Se-
mana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla” (antes denominada “Semana Nacional do Ex-
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cepcional”), no período de 21 a 28 de agosto de cada 
ano, por meio de manifestações públicas de pessoas 
com deficiência e suas famílias em conjunto com ins-
tituições de atendimento a pessoas com deficiência, e 
com a sociedade em geral, com o objetivo de sensibilizar 
governos e comunidades em relação às potencialidades 
das pessoas com deficiência, e para chamar a atenção 
para as necessidades específicas desse segmento po-
pulacional, tanto para a definição de políticas públicas 
quanto para o combate ao preconceito e à discriminação.

A data deve ser reconhecida por lei, uma vez que 
o Brasil adotou, com status de Emenda Constitucional, 
a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, assumindo, assim, compromissos interna-
cionais no sentido promover a inclusão, e de combater 
o preconceito e a discriminação.

Vale ressaltar que o reconhecimento de nossa socie-
dade, e de uma maneira geral de todo o mundo, de que a 
pessoa com deficiência deve merecer ações e serviços por 
parte do Estado e da sociedade civil com vistas a minorar 
as suas dificuldades, vem crescendo de forma auspiciosa.

Muitas têm sido as conquistas nesse sentido ob-
tidas pelas próprias pessoas com deficiência no Brasil, 
especialmente no que se refere à legislação, como é 
exemplo a própria Convenção da ONU, resultado de um 
trabalho de mais de duas décadas, levado a cabo pelos 
que militam em favor dos que apresentam alguma de-
ficiência, e que este Projeto de Lei objetiva fazer valer.

Tal Convenção, entre outros pontos importantíssi-
mos, releva em seu art. 8º, em especial no item 1, alíneas 
“a”, “b” e “c”, e item 2, alíneas “a”, incisos I, II e III, pontos 
que concorrem para o disposto na nossa proposição.

De fato, os dispositivos citados prevêem que os 
Estados signatários se comprometam: 

“Artigo 8 – Conscientização

1. Os Estados Partes se comprometem a adotar 
medidas imediatas, efetivas e apropriadas para:

a) Conscientizar toda a sociedade, in-
clusive as famílias, sobre as condições das 
pessoas com deficiência e fomentar o respeito 
pelos direitos e pela dignidade das pessoas 
com deficiência;

b) Combater estereótipos, preconceitos 
e práticas nocivas em relação a pessoas com 
deficiência, inclusive aqueles relacionados a 
sexo e idade, em todas as áreas da vida;

c) Promover a conscientização sobre 
as capacidades e contribuições das pessoas 
com deficiência.

2. As medidas para esse fim incluem:

a) Lançar e dar continuidade a efetivas 
campanhas de conscientização públicas des-
tinadas a:

I) Favorecer atitude receptiva em rela-
ção aos direitos das pessoas com deficiência;

II) Promover percepção positiva e maior 
consciência social em relação às pessoas 
com deficiência;

III) Promover o reconhecimento das ha-
bilidades, dos méritos e das capacidades das 
pessoas com deficiência e de sua contribuição 
ao local de trabalho e ao mercado laboral.”

Desse modo, fica evidenciado que a proposição 
atende de forma cabal a documento internacional, do 
qual o País é signatário e que, portanto, nos cumpre 
obedecer e fazer obedecer.

É importante deixar claro que as determinações 
da Convenção da ONU visam assegurar os direitos das 
pessoas com deficiência, independentemente do tipo 
da deficiência. No entanto, também é preciso esclarecer 
que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
ainda continuam em condições de desvantagem mais 
severas, se comparadas às condições de inclusão so-
cial que as demais pessoas com deficiência enfrentam. 
É de conhecimento geral que as pessoas com defici-
ência intelectual e múltipla exigem uma organização 
mais complexa no que se refere às políticas públicas e 
à organização social como um todo. Destaque-se a sua 
necessidade permanente de ações integradas de várias 
áreas, além das exigências para favorecer a vida familiar 
e comunitária também apresentarem graus de comple-
xidade diferenciados em relação às demais pessoas.

Diante disso, nosso entendimento é de que trans-
formar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla em lei muito contribuirá para a 
participação da sociedade no movimento em prol da 
inclusão das pessoas com deficiência; para eliminação 
das desvantagens e, em especial, para o combate à 
discriminação e para o reconhecimento das poten-
cialidades das pessoas com deficiência, favorecendo 
momentos de reflexão a respeito da questão.

Essa proposição foi apresentada no ano de 2012, 
quando recebeu o número n° 3.343/2012. No entanto, 
a Mesa Diretora a devolveu com o seguinte despacho: 
“Devolva-se a proposição, com base no art. 137, §1º, 
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, por contrariar o disposto no art. 4º da Lei 12.345/10. 
Oficie-se ao Autor e, após, publique-se.”

Assim, cumprida a exigência da referida Lei n° 
12.345/2010, reapresento este Projeto de Lei, acom-
panhado do Ofício FNA N° 95/2012, recebido da Fe-
deração Nacional das APAEs, através do qual nos foi 
encaminhada o resultado de enquete realizada no mês 
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de abril de 2012, em que se indagou o interesse po-
pular em transformar a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla em data come-
morativa do calendário oficial brasileiro. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres 
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 5 de março de 2013. – 
Deputado Eduardo Barbosa, PSDB – MG.

PROJETO DE LEI Nº 5.119, DE 2013 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Acresce parágrafos aos arts. 277 e 
306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro) para 
garantir o direito a contraprova nos exames 
de alcoolemia.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
5006/2013.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art, 277 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997 passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 277....... ...................................... ...
... ......................................................... ..
§ 4º Inexistindo sinais externos objetivos 

de intoxicação alcoólica, o condutor submetido 
a verificação por dosagem de álcool em ar al-
veolar poderá requerer nova verificação para 
fim de contraprova até vinte minutos após a 
primeira.”

Art. 2º O art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 306............. ............................ .......
§ 4º Verificando-se concentração de ál-

cool até dez por cento acima do valor de re-
ferência, o condutor poderá requerer nova 
verificação para fim de contraprova até vinte 
minutos após a primeira.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O elevado número de acidentes com vítimas no 
trânsito brasileiro tem sido já há anos motivo de grande 
preocupação de toda a sociedade. O Congresso Nacio-
nal, atento à gravidade do problema, tem-se debruçado 
ininterruptamente sobre ele e periodicamente produ-
zido novas leis com o fim de mudar esse panorama. 

Um dos aspectos mais abordados, e com toda a 
razão, no Brasil e em diversos países, é evitar a con-
dução de automóveis por indivíduos embriagados. Os 

artigos que tratam do tema no Código de Trânsito brasi-
leiro já foram alterados três vezes desde sua aprovação 
em 1997. As resoluções do Conselho nacional de Trân-
sito – CONTRAN a respeito têm-se também sucedido.

Ocorre que os resultados positivos dependem 
não apenas de leis, mas também, e muito, de medidas 
administrativas proporcionais, acertadas e continuadas. 
A falta de fiscalização efetiva nas ruas nos levou a crer 
na necessidade de tornar a lei mais rigorosa. O au-
mento da fiscalização e os resultados transitórios que 
se seguiram à aprovação da “lei seca” (Lei nº 11.705, 
de 2008) pareceram confirmar tal impressão. 

Posteriormente, o afrouxamento do trabalho nas 
ruas e a repercussão de casos de acidentes causados 
por motoristas embriagados favoreceram a leitura de 
que a lei e sua regulamentação precisariam ser ainda 
mais rigorosas, apesar do fato patente de que moto-
ristas flagrados sem condições de dirigir estariam in-
correndo em infração e poderiam ser processados em 
qualquer das versões do Código de Trânsito. 

Nas democracias, o clamor popular fala alto, e 
nós, seus representantes, agimos de acordo, e mais 
uma vez a lei foi mudada, e uma nova resolução do 
CONTRAN foi publicada, com limites ainda mais es-
tritos à presença de álcool no sangue. 

Fosse essa medida suficiente para reduzir verti-
ginosamente os acidentes com vítimas, nenhuma ob-
jeção poderia ser levantada. Infelizmente, assim não 
é. O trânsito brasileiro é violento, com ou sem consu-
mo de álcool, e mesmo para os casos de embriaguez 
que leva a acidentes, somente a presença constante 
da força policial e de agentes de trânsito em locais-
-chave poderá garantir o sucesso.

Paralelamente, contudo, outra consequência da 
nova lei e do novo regulamento já se torna visível. 

No afã de inibir o consumo de álcool por moto-
ristas, estabeleceram-se limites que, seguidos à risca, 
tornam infratores indivíduos com alcoolemia meramen-
te residual, resultado de ingestão de dose de bebida 
várias horas antes. 

Pior ainda, recaem na mesma situação pesso-
as que sequer beberam. Já se demonstrou que os 
etilômetros, usados pelos agentes de trânsito podem 
apontar como infratores motoristas cujo único ato foi 
ingerir, pouco antes, medicamento fitoterápico que 
contêm quantidade irrisória de álcool, ou até mesmo 
haver usado colutórios bucais. 

Em outro ponto da curva, o que define o crime de 
trânsito, uma medida limítrofe, feita com um aparelho 
que pode estar descalibrado, pode tornar, erradamente, 
um indivíduo que não poderia estar dirigindo, mas que 
dano nenhum causou, em criminoso sujeito a prisão.
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Às vezes para combater um grande mal pode ser 
necessário cometer injustiças. Não é o caso presente. 
Não precisamos tomar de inocentes o direito de dirigir 
para tirar das ruas as verdadeiras ameaças. 

O presente projeto visa precisamente a defender 
os indivíduos que, sem haverem bebido, estão sujeitos 
a punições pela interpretação da norma ao pé da letra. 
Deve-se atentar para o fato de que, embora o direito 
a contraprova seja universal, o prazo de vinte minutos 
é suficiente para dissipar resíduos de medicamentos, 
mas de maneira nenhuma fará que motoristas que re-
almente beberam passem impunes. 

Por um lado, estar-se-ia coibindo injustiças; por 
outro, a confirmação em segunda medição reforçaria 
a justeza da punição, e em ambos os casos a trans-
parência da medida ajudaria a angariar a aprovação 
e colaboração da população. 

Há visíveis vantagens na aprovação desta pro-
posição, e mesmo após rigoroso exame não pude 
identificar desvantagens. Peço, pois, aos nobres pares 
seus votos para que a possamos aprovar no menor 
prazo possível.

Sala das Sessões, em 12 de março de 2013. – 
Deputado Carlos Brandão

PROJETO DE LEI Nº 5.261, DE 2013 
(Do Sr. Policarpo)

Regulamenta a Convenção nº 151 e 
a Recomendação nº 159, da Organização 
Internacional do Trabalho, ambas de 1978, 
sobre as Relações de Trabalho na Adminis-
tração Pública, definindo diretrizes para a 
organização sindical dos servidores pú-
blicos.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei tem por objetivo regulamentar as 

garantias das organizações sindicais dos servidores da 
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, conforme preconizadas pela Conven-
ção nº 151 e Recomendação nº 159, da Organização 

Internacional do Trabalho, ambas de 1978, sobre as 
Relações de Trabalho na Administração Pública.

Art. 2º A livre associação sindical dos servidores 
públicos pressupõe a existência de organizações sin-
dicais e os meios indispensáveis para garantir o seu 
livre e regular funcionamento, com os recursos estru-
turais e humanos necessários ao bom desempenho da 
defesa dos direitos e interesses dos seus associados. 

Art. 3º Aos servidores públicos fica assegurada 
a faculdade de formarem sindicatos, federações, con-
federações, centrais sindicais ou outras entidades de 
classe e a estas organizações se filiarem.

Parágrafo único. Fica garantido às organizações 
do caput deste artigo o direito de se filiarem a entidades 
internacionais de trabalhadores e de empregadores.

Art. 4º As organizações sindicais serão fundadas 
sem a necessidade de autorização prévia do Estado, 
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas 
ao Poder Público a interferência e a intervenção que 
possam limitar a ação sindical dessas entidades.

Art. 5º As organizações sindicais terão ampla li-
berdade para elaborar seus estatutos e demais normas 
internas de gestão e funcionamento, bem como eleger 
livremente seus representantes em número que enten-
dam suficientes para a consecução das suas finalidades.

Art. 6º Os servidores eleitos para dirigirem as 
organizações sindicais não serão constrangidos ou 
limitados pela Administração Pública no desempenho 
da representação sindical.

Art. 7º É assegurado ao servidor o direito à licen-
ça sem remuneração para o desempenho de mandato 
em confederação, federação, associação de classe de 
âmbito nacional ou sindicato representativos da respec-
tiva categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, 
conforme disposto em regulamento e observados os 
seguintes limites:

I – para entidades de classe ou fisca-
lizadoras de profissão que congreguem, no 
mínimo, 600 (seiscentos) servidores da Ad-
ministração Pública Federal associados, será 
assegurado o afastamento de 1 (um) dirigente, 
desde que o número de cargos da categoria 
esteja limitado, por lei, a menos de 2.000 (dois 
mil) servidores;

II – para entidades de classe ou fisca-
lizadoras de profissão que congreguem, no 
mínimo, 2.000 (dois mil) servidores da Admi-
nistração Pública Federal associados, será as-
segurado o afastamento de 2 (dois) dirigentes;
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III – para entidades de classe ou fiscaliza-
doras de profissão que congreguem, no míni-
mo, 2.500 (dois mil e quinhentos) e, no máximo, 
4.000 (quatro mil) servidores da Administração 
Pública Federal associados, será assegurado 
o afastamento de 3 (três) dirigentes; e

IV – para entidades de classe ou fisca-
lizadoras de profissão cujo número de servi-
dores da Administração Pública Federal asso-
ciados seja superior a 4.000 (quatro mil), será 
assegurado o afastamento de mais 1 (um) 
dirigente para cada grupo de 1.000 (um mil) 
associados, obedecido o limite máximo de 18 
(dezoito) afastamentos.

Art. 8º São requisitos para autorização do afas-
tamento:

I – quanto à entidade:
a) estar registrada no Registro Público 

competente;
b) ter como objetivo a representação de 

servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário ou, ainda, a fiscalização profissional 
de categorias integrantes do serviço público;

c) possuir e manter o número de asso-
ciados previsto no artigo 7º desta lei.

II – quanto ao servidor:
a) ser estável;
b) ter sido eleito e empossado no cargo 

de direção da entidade.

Parágrafo único. A remuneração do servidor re-
ferente ao período de afastamento ocorrerá sem ônus 
para as entidades sindicais.

Art. 9º Enquanto perdurar o afastamento, o servidor:

I – perceberá o vencimento ou salário e 
as demais vantagens e direitos do cargo ou 
função, exceto os valores relativos à adicional 
de insalubridade, gratificação ou adicional por 
serviço noturno, gratificação de difícil acesso, 
gratificação por plantões em fins de semana, 
horas suplementares de trabalho, gratifica-
ção de exercício, cargo em comissão, função 
comissionada e gratificação de gabinete não 
tornadas permanentes, bem como adicional 
de função não incorporado;

II – não poderá ser exonerado, salvo a 
pedido, por infração disciplinar ou por justa 
causa, observado o disposto no inciso VIII do 
art. 8° da Constituição Federal, até um ano 
após o término do mandato;

III – continuará contribuindo para o regime 
de previdência do servidor público, na forma 
da legislação em vigor.

Art. 10. O período de afastamento será conside-
rado de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

§ 1º Para efeitos de desenvolvimento na 
carreira, quando for o caso, o servidor afasta-
do nos termos desta lei receberá a pontuação 
com base na última avaliação de desempenho.

§ 3º Será causa de cessação automáti-
ca do afastamento, a perda ou a interrupção 
no exercício do mandato, devendo a entidade 
comunicar o fato ao órgão de origem do ser-
vidor em 5 (cinco) dias.

Art. 11. Para fins de cálculo de afastamento des-
tinado ao exercício de mandato sindical ou classista 
em entidades federativas, confederativas e centrais 
sindicais, será levado em consideração 50% (cinquenta 
por cento) do número total de associados nas bases 
das entidades filiadas, limitado ao número de 7 (sete) 
afastamentos por entidade, na seguinte conformidade:

I – 1 (um) dirigente afastado para o míni-
mo de 1.200 (um mil e duzentos) associados;

II – 2 (dois) dirigentes afastados para o 
mínimo de 4.000 (quatro mil) associados;

III – 3 (três) dirigentes afastados para o 
mínimo de 5.000 (cinco mil) associados;

IV – 4 (quatro) dirigentes afastados para 
o mínimo de 8.000 (oito mil) associados;

V – 5 (cinco) dirigentes afastados para o 
mínimo de 10.000 (dez mil) associados;

VI – 6 (seis) dirigentes afastados para o 
mínimo de 12.000 (doze mil) associados;

VII – 7 (sete) dirigentes afastados para 
o mínimo de 14.000 (catorze mil) associados.

Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios regulamentarão esta lei no prazo de 1 
ano a contar da sua publicação. 

Parágrafo único. A ausência de regulamentação 
desta lei não impede a sua aplicabilidade ou a irradia-
ção dos seus efeitos.

Art. 13. Esta lei entre em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei serve para regular as garantias 
das organizações sindicais dos servidores públicos, 
preconizadas na Convenção nº 151 e da Recomenda-
ção nº 159, da Organização Internacional do Trabalho, 
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ambas de 1978, sobre as Relações de Trabalho na 
Administração Pública1. 

Isso porque a aprovação desses textos ainda não 
trouxe efeitos concretos aos servidores públicos, que 
permanecem com a sua autonomia coletiva sufocada 
pela unilateralidade do Estado, porquanto ainda não 
houve a efetiva regulamentação da matéria, passados 
quase 3 anos da aprovação pelo Congresso Nacional.

Dada a relevância da matéria, o prazo razoável 
para que a Convenção e a Recomendação fossem re-
guladas e auferissem pleno vigor não deveria exceder 
45 dias da sua promulgação, consoante a inteligência 
do caput do artigo 1º da Lei de Introdução às normas 
do Direito Brasileiro2.

Além disso, por disposição expressa o prazo para 
a regulamentação não poderia exceder um ano da ra-
tificação da Convenção nº 151, findo em abril de 2011, 
conforme se percebe da redação do seu artigo 11:

Art. 11 – 1. A presente Convenção obrigará so-
mente os Membros da Organização Internacional do 
Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas 
pelo Diretor-Geral.

2. Entrará em vigor doze meses após serem re-
gistradas pelo Diretor-Geral, as ratificações por parte 
de dois Membros.

3. Posteriormente esta Convenção entrará em 
vigor, para cada Membro, doze meses após a data de 
registro de sua ratificação.

Daí a necessidade de regulamentar a Convenção 
151 e a Recomendação 159, a começar pela organi-
zação sindical dos servidores públicos, primeiro pilar 
da estrutura da liberdade sindical3, seguida da nego-
ciação coletiva e do recurso à greve4.

1 – Foram aprovados com ressalvas pelo Decreto Legislativo nº 
206, de 2010.
2 – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: Art. 1o Salvo 
disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta 
e cinco dias depois de oficialmente publicada.
3 – Embora a conceituação da liberdade sindical não possua um 
radical unânime na doutrina, são esclarecedores os ensinamentos 
de Octavio Bueno Magano, o qual entende que a liberdade sindical 
“é o direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrerem in-
terferência nem dos poderes públicos nem de uns em relação aos 
outros, no processo de se organizarem, bem como o de promove-
rem interesses próprios ou dos grupos a que pertençam.” (in Manual 
de Direito do trabalho: direito coletivo do trabalho. 2ª ed. São Paulo: 
LTr, 1990, vol. 3, p. 24).
4 – Segundo Oscar Ermida Uriarte, “[...] o direito coletivo do trabalho 
tem uma estrutura triangular, na qual elementos essenciais são o 
sindicato, a negociação coletiva e a greve. A inexistência ou imper-
feição de qualquer desses pilares determina o mau funcionamento 
do direito coletivo do trabalho e, consequentemente, o cumprimento 
insuficiente ou o descumprimento da função de autotutela.” In Apun-
tes sobre la huelga. Montevidéo. FCU, 1983, p. 7. Apud SANTOS, 
Enoque Ribeiro dos. Direitos Humanos na Negociação Coletiva: 
teoria e prática jurisprudêncial. São Paulo: LTr, 2004.

Acerca da organização sindical, a Convenção 151 
e a Recomendação 159 determinam que a legislação 
nacional assegure facilidades para as entidades sindi-
cais, desde a sua criação até a proteção dos servidores 
eleitos para a representação das categorias. Veja-se:

Convenção OIT 151: 
ARTIGO 6

Devem ser concedidas facilidades aos represen-
tantes das organizações de trabalhadores da função 
pública reconhecidas, de modo a permitir-lhes cumprir 
rápida e eficazmente as suas funções, quer durante 
as suas horas de trabalho, quer fora delas.

2 – A concessão dessas facilidades não deve 
prejudicar o funcionamento eficaz da Administração 
ou do serviço interessado.

3 – A natureza e a amplitude dessas facilidades 
devem ser fixadas de acordo com os métodos men-
cionados no artigo 7 da presente Convenção ou por 
quaisquer outros meios adequados.

ARTIGO 7

Quando necessário, devem ser tomadas medi-
das adequadas às condições nacionais para encorajar 
e promover o desenvolvimento e utilização dos mais 
amplos processos que permitam a negociação das 
condições de trabalho entre as autoridades públicas 
interessadas e as organizações de trabalhadores da 
função pública ou de qualquer outro processo que per-
mita aos representantes dos trabalhadores da função 
pública participarem na fixação das referidas condições.

Recomendação OIT 159:

2) No caso em que outros mecanismos que não 
a negociação forem utilizados para permitir aos re-
presentantes de trabalhadores da Administração Pú-
blica participar na fixação das condições de trabalho, 
o procedimento para assegurar essa participação e 
para determinar de maneira definitiva tais condições 
deveria ser previsto pela legislação nacional ou por 
outros meios apropriados.

Para tanto, o projeto de lei se destina a regular 
esse direito social sobre a liberdade de organização 
sindical5, em observância aos efeitos do inciso VI do 
artigo 37 da Constituição da República6, pois, ao passo 
em que garante aos servidores o direito à livre associa-
ção sindical, tem por consequência lógica o dever de o 
Poder Público viabilizar a existência e o regular funcio-
namento das entidades sindicais para que essa classe 
trabalhadora exerça a sua faculdade de associação.

Sala da Comissão, em 27 de março de 2013. – 
Deputado Policarpo, PT/DF.

5 – Portanto, não se relaciona com as matérias de iniciativa privativa 
do § 1º do artigo 61 da Constituição da República.
6 – Constituição da República: Art. 37 (...) VI – é garantido ao ser-
vidor público civil o direito à livre associação sindical;
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PROJETO DE LEI Nº 5.265, DE 2013 
(Da Sra. Erika Kokay)

Altera o art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que “Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Admi-
nistração Pública e dá outras providências”.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉ-
RITO E ART. 54, RICD); E CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras provi-
dências”, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 24........ ..................................... ....:
XXXIII – para a celebração de contrato 

ou convênio de prestação de serviços de as-
sistência à saúde suplementar aos seus ser-
vidores, por órgão ou entidade da administra-
ção pública direta, autárquica e fundacional, 
com entidades, sem fins lucrativos, que admi-
nistram planos de saúde de autogestão, que 
tenham sido criadas para esse fim específico 
em data anterior à vigência desta Lei, desde 
que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado.” (NR)

§ 1º.. ........................ ..............................
§ 3º . Ficam convalidados e mantidos to-

dos os contratos, convênios, acordos, ajustes 
e congêneres, celebrados de acordo com as 
condições definidas nesta Lei em data anterior 
à de sua publicação, por órgãos ou entidades 
da administração pública direta, autárquica e 
fundacional. (NR)

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

Justificação

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no 
último dia 21 de março, de negar o recurso de 18 en-
tidades representativas de servidores públicos contra 
acórdão do TCU – Tribunal de Contas da União de con-

siderar obrigatória a exigência de prévia licitação para 
que a GEAP possa celebrar contratos com órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional com o 
objetivo de prestar assistência médica aos servidores 
desses órgãos, houve um sensível agravamento da 
situação financeira de diversas operadoras de planos 
de saúde autogestão.

Uma das operadoras afetada de forma mais di-
reta e imediata é a GEAP – Fundação de Seguridade 
Social, que atualmente atende mais 600.000 servido-
res de diversos órgãos da administração pública. En-
tretanto, apenas o Ministério da Saúde, o Ministério da 
Previdência, o então Ministério da Educação e Cultura 
e a DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informa-
ções participaram inicialmente da criação da GEAP e 
integram o seu Conselho Deliberativo.

No entendimento do Tribunal de Contas da União 
e do Supremo Tribunal Federal, o fato da gestão da 
GEAP não contar com participação dos demais ór-
gãos que têm servidores públicos atendidos por essa 
operadora descaracterizaria a sua condição de ope-
radora de plano de saúde de autogestão e, portanto, 
não poderia celebrar contratos com tais órgãos sem 
a observância do devido processo licitatório em con-
dições de igualdade com as empresas privadas que 
atuam regularmente no mercado nesse segmento 
como, por exemplo, a AMIL, o BRADESCO SAÚDE e 
muitas outras da mesma natureza.

É importante lembrar, contudo, que as opera-
doras de autogestão têm uma peculiaridade que não 
pode ser desconsiderada, pois são entidades sem 
fins lucrativos e que atendem uma grande clientela 
de servidores públicos de idade acima dos cinquenta 
anos, que não têm condições de assumir o valor das 
mensalidades fixadas por tais empresas para essa fai-
xa etária de clientes. Basta lembrar que, em média, o 
valor da mensalidade de um plano convencional das 
empresas que atuam no mercado, movidas, sobretu-
do, pela busca de generosos lucros, chega a ser até 
4 vezes maior do que o exigido por uma operadora de 
autogestão.

Convém mencionar também que alguns contratos 
mantidos atualmente com algumas operadoras de au-
togestão como a GEAP, por exemplo, irão expirar nos 
próximos dias e essa questão precisa ser resolvida com 
a maior brevidade, sob pena de deixar cerca de 200 a 
300 mil servidores sem a devida assistência médica, 
muitos deles dependendo de acompanhamento con-
tínuo. É claro que o ideal seria que todos pudessem 
ser devidamente assistidos pelo SUS – Sistema Único 
de Saúde, mas não se pode ignorar que, no momento, 
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o SUS não tem condições objetivas de assumir toda 
essa clientela repentinamente. 

Pelas razões exposta, fica claramente demons-
trada e justificada a necessidade de se oferecer trata-
mento diferenciado às operadoras de planos de saúde 
de autogestão, pois são entidades sem fins lucrativos 
e que atendem a uma clientela importante de servido-
res públicos e de seus dependentes, muitos de faixa 
etária já elevada. Deve ser mencionado também que 
exatamente por essas condições essas entidades não 
têm condições de competir com outras empresas que 
atuam no mercado e buscam atrair principalmente jo-
vens clientes.

Isso posto, e considerando a relevância da maté-
ria ora em discussão, espero contar com o apoio dos 
nobres pares para a sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, em 2 de abril de 2013. – 
Deputada Erika Kokay – PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 5.267, DE 2013 
(Do Sr. Lelo Coimbra)

Altera a lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para proibir o estabelecimento 
de cláusulas contratuais que obriguem a 
fidelização do consumidor e o pagamento 
de multas para o cancelamento antecipado 
de contratos de prestação de serviços de 
telecomunicações. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DE-
FESA DO CONSUMIDOR E CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, para proibir o estabelecimento 
de cláusulas contratuais que obriguem a fidelização 
do consumidor e o pagamento de multas para o can-
celamento antecipado de contratos de prestação de 
serviços de telecomunicações.

Art. 2º. O art. 39 da lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XIV:

“Art. 39. … .............................................
 .......................................................................

XIV – estabelecer cláusulas contratuais 
que obriguem a fidelização do consumidor e 
o pagamento de multas para o cancelamento 
antecipado de contratos de prestação de ser-
viços de telecomunicações, incluindo a tele-

fonia fixa, a telefonia móvel e o provimento de 
acesso à internet.” (NR)

Art. 3º. O art. 51 da lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XVII:

“Art. 51.  ................................................  
… ...........................................………………...

XVII – estabelecerem obrigação de fideli-
zação do consumidor e o pagamento de multas 
para o cancelamento antecipado de contratos 
de prestação de serviços de telecomunicações, 
incluindo a telefonia fixa, a telefonia móvel e o 
provimento de acesso à internet”. (NR)

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, 
uma das legislações do setor mais proeminentes e 
eficientes do mundo, baseia-se no conceito da hipos-
suficiência do consumidor nas relações de consumo. 
Trata-se do reconhecimento da vulnerabilidade do ci-
dadão em suas relações de consumo – e da neces-
sidade de proteções especiais que possam equilibrar 
essas relações, evitando o cometimento de abusos 
e incentivando a competitividade nos mais variados 
segmentos da economia.

Contudo, em alguns setores, marcados por um 
exacerbado poderio econômico dos seus principais 
agentes, existem hoje comportamentos anticoncorren-
ciais que colocam em risco a autonomia e a liberdade 
de escolha dos consumidores. E talvez seja na área 
de telecomunicações onde se encontram mais exem-
plos dessas atividades. Em nenhum outro segmento 
econômico a prática da fidelização, que impede a livre 
escolha do consumidor entre este ou aquele prestador 
de serviço, é tão disseminada quanto no setor de tele-
comunicações. Como resultado, temos a imposição de 
uma verdadeira prisão aos usuários dos serviços de 
telecomunicações, que ficam impossibilitados de trocar 
de operadora, mesmo que lhes sejam oferecidas mais 
vantagens e melhores preços por um concorrente de 
sua operadora atual.

Entendemos que é obrigação desta Casa Legis-
lativa combater a prática da fidelização, por meio da 
aprovação de proposições que coíbam esse tipo de 
abuso. É, pois, com esse objetivo primordial que apre-
sento o presente projeto de lei, e conclamo o apoio dos 
nobres parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 02 de abril de 2013. – 
Deputado Lelo Coimbra 
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PROJETO DE LEI Nº 5.270, DE 2013 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a alínea “a” do art. 896 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, a fim de restringir a possibilidade de 
interposição de Recurso de Revista.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “a” do Art. 896 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 896 ...... ................................. ........
a) derem ao mesmo dispositivo de lei 

federal interpretação diversa da que lhe hou-
ver dado a Seção de Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho ou a Súmula de 
Jurisprudência Uniforme dessa Corte;” (NR) 

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

Justificação

O presente Projeto constitui a tese apresentada 
sob o título “A necessidade de reconfiguração da alí-
nea “a” do artigo 896 da CLT”, pelo Desembargador 
do Trabalho, da 15ª Região, Manoel Carlos Toledo 
Filho, publicada no Encarte Especial XVI CONAMAT 
– Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, Junho de 2012, Brasília/DF. 

Em sua justificativa, Sua Excelência sustenta que 
“a facilidade na tramitação ou elevação de causas ao 
Tribunal Superior forçosamente acaba por debilitar o 
prestígio das instâncias de base, que se transformam, 
neste contexto, em meras etapas de passagem, em 
fases necessárias porém não fundamentais, uma vez 
que a solução final da contenda não lhes estará inte-
gralmente afeta, ficando sempre a depender de uma 
não raro longínqua – no tempo e na distância – mani-
festação do órgão de superposição.

Hoje, o recurso de revista se destina, dentre ou-
tros desideratos, à uniformização da jurisprudência dos 

tribunais regionais trabalhistas, conforme dicção cons-
tante da primeira parte da alínea “a”, do artigo 896, da 
CLT. Para aqueles que sustentam a pertinência de tal 
previsão, sem um recurso deste naipe, o direito nacio-
nal estaria sob o risco permanente de, cedo ou tarde, 
ser gradualmente solapado por diferentes versões ou 
perspectivas regionais, advindas da interpretação ju-
risprudencial específica a cada local correspondente.1

Não nos parece, porém, que a preocupação em 
foco se justifique. E isso porque:

O Brasil é um país de dimensões continentais. 
Logo, é natural e salutar que existam interpretações 
ou visões diferentes acerca de um mesmo preceito 
legal, sempre e quando estejam elas minimamente 
conformes à letra e/ou ao espírito do comando jurí-
dico que se almeja aplicar. Não há porque preten-
der que em todos os rincões do território nacional 
uma determinada norma tenha, necessariamente, 
de ser entendida e utilizada de maneira uniforme, 
segundo critérios por vezes delineados longe dali 
e que, por isto mesmo, poderão não guardar sin-
tonia com a realidade específica das relações de 
trabalho regionais.

Uma interpretação regional que se externe de 
modo sobremodo dissonante do conteúdo do comando 
normativo, e que não seja diretamente conflitante com 
decisão da SDI ou Súmula do TST, poderá ainda assim 
ser corrigida pela via da ofensa literal à Constituição 
ou à lei federal, prevista pela alínea “c” do artigo 896 
da CLT2, revelando-se ociosa a virtual possibilidade de 
se fazê-lo igualmente pelo caminho do dissenso juris-
prudencial de cunho exclusivamente regional.”

Com base, pois, nesses argumentos, Sua Exce-
lência conclui pela necessidade de reconfiguração da 
alínea “a” do Art. 896 consolidado, a fim de que o Re-
curso de Revista ali previsto “seja admissível somente 
em caso de contrariedade à decisão da SDI do Tribu-
nal Superior do Trabalho ou a Súmula dessa Corte.”

Acolhendo as preocupações do douto Magistrado, 
apresento o tema a este Parlamento, na certeza de que, 
durante as discussões, outras sugestões e questões 
deverão surgir para o aperfeiçoamento do Projeto, se 
for o caso, e, quando menos, para o enriquecimento 
do debate democrático. 

Sala das Sessões, em 02 de abril de 2013. – 
Deputado Carlos Bezerra.

1 – A este respeito: MALLET, Estevão. Do recurso de revista no 
processo do trabalho. São Paulo : LTr, 1995. P. 19. 

2 – Como já se ocorre, mutatis mutandis, no âmbito do procedimento 

sumaríssimo (CLT, art. 896, parágrafo 6º)
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PROJETO DE LEI Nº 5.280, DE 2013 
(Do Sr. Colbert Martins)

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Feira de Santana – UniFeira.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; EDUCAÇÃO; FINANÇAS E TRIBU-
TAÇÃO (ART. 54 RICD); E CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica autorizada a União a criar a Univer-

sidade Federal de Feira de Santana 
Parágrafo único. A Universidade Federal de Feira 

de Santana com natureza jurídica de autarquia, vincu-
lada ao Ministério da Educação, terá sede no Estado 
da Bahia.

Art. 2º – Terá por objetivo ministrar ensino superior, 
desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conheci-
mento e promover a extensão universitária.

Art. 3º – A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento a Universidade Federal de Feira de 
Santana, observado o princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, serão definidas 
nos termos desta Lei, do seu Estatuto e das demais 
normas pertinentes. 

Parágrafo único. Até que seja aprovado seu Es-
tatuto, será regida pelo estatuto atual, no que couber, 
e pela legislação federal.

Art. 4º – A administração superior será exerci-
da pelo Reitor, nomeado de acordo com o disposto 
na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e pelo 
Conselho Universitário, no limite de suas respectivas 
competências, a serem definidas no Estatuto e no Re-
gimento Geral.

§ 1º – A presidência do Conselho Uni-
versitário será exercida pelo Reitor.

§ 2º – O Vice-Reitor, nomeado de acordo 
com o disposto na Lei nº 5.540, de 28 de no-
vembro de 1968, substituirá o Reitor em suas 
faltas e impedimentos legais ou temporários.

§ 3º – O Estatuto disporá sobre a compo-
sição e as competências do Conselho Univer-
sitário, de acordo com a legislação pertinente.

Art. 5º – Os recursos financeiros serão 
provenientes de:

I – dotações consignadas no Orçamento 
Geral da União, créditos adicionais, transfe-
rências e repasses que lhe forem conferidos;

II – doações, auxílios e subvenções que 
venham a ser concedidos pela

União, Estados e Municípios ou por quais-
quer entidades públicas ou privadas;

III – recursos provenientes de convênios, 
acordos e contratos celebrados

com entidades ou organismos nacionais 
e internacionais, observada a regulamentação 
a respeito;

IV – resultados de operações de crédito 
e juros bancários, nos termos da

lei;
V – receitas eventuais, a título de retribui-

ção por serviços prestados a terceiros, com-
patíveis com a sua finalidade, nos termos do 
estatuto e regimento interno; 

VI – taxas, anuidades e emolumentos 
que forem cobrados pela prestação de servi-
ços educacionais, com observância da legis-
lação pertinente.

Parágrafo único. A implantação fica sujeita à existên-
cia de dotação específica no Orçamento Geral da União.

Art. 6º. A implantação das atividades e o conse-
quente início do exercício contábil e fiscal da UniFeira 
deverão coincidir com o primeiro dia útil do ano civil 
subsequente à publicação desta Lei.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – transferir saldos orçamentários, ob-
servadas as mesmas atividades, projetos e 
operações especiais, com as respectivas ca-
tegorias econômicas e grupos de despesas 
previstas na lei orçamentária, nos exercícios 
em que a Universidade Federal de Feira de 
Santana não tenha sido incluída como unida-
de orçamentária naquele instrumento legal; 

II – praticar os atos e adotar as medidas 
que se fizerem necessárias ao cumprimento 
do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Enquanto não for efetivada a 
transferência autorizada na forma do inciso I do caput 
deste artigo, correrão à conta dos recursos constantes 
no orçamento da União destinados à UFBA as despe-
sas de pessoal e encargos, custeio e capital neces-
sários ao funcionamento da Universidade Federal de 
Feira de Santana. 

Art. 8º. Enquanto não se efetivar a implantação 
da estrutura organizacional da Universidade Federal de 
Feira de Santana, na forma de seu estatuto, os cargos 
de Reitor e Vice-Reitor serão providos, pro tempore, 
pelo Ministro de Estado da Educação.

Art. 9º. A Universidade Federal de Feira de San-
tana encaminhará sua proposta estatutária ao Minis-
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tério da Educação para aprovação pelas instâncias 
competentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da publicação desta Lei.

Art. 1º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala de Sessões, em 02 de abril de 2013. – 
Deputado Colbert Martins, PMDB/BA.

Justificação

O município de Feira de Santana, no Estado da 
Bahia, é o segundo maior município do Estado da 
Bahia, o 35º do País, a população atual do município 
é de 568.099 habitantes.

O município dista da Capital do estado em 108 
Km, situa-se na região Norte do Estado e limita-se 
com os municípios de Santa Bárbara e Santanópolis 
ao Norte; ao Sul, com Antônio Cardoso e São Gonçalo 
dos Campos; ao Leste, com Coração de Maria; e, ao 
Oeste com Anguera e Serra Preta. 

O Município está localizado no maior entronca-
mento rodoviário do Norte e Nordeste, às margens das 
Rodovias Federais, que interligam todo o País de Norte 
a Sul; de Leste a Oeste, através das BR’s 242, e 324, na 
direção Leste Oeste e as 101 e 116, no sentido Norte-Sul.

Sua posição geográfica estratégica, na extremida-
de meridional da região Nordeste, a meio caminho entre 
as regiões Sul e Norte, facilita o acesso aos principais 
centros produtores e mercados consumidores do Brasil.

A cidade funciona como ponto de passagem para o 
tráfego que vem do Sul e do Centro Oeste e se dirige para 
Salvador e outras importantes cidades nordestinas. Graças 
a esta posição privilegiada e à distância relativamente pe-
quena de Salvador, possui um importante e diversificado 
setor de comércio e serviços, além de indústrias de trans-
formação e a Universidade Estadual de Feira de Santana, 
com 21 cursos, além de seis faculdades particulares, reve-
lando a vocação para se tornar centro de educação para 
vasta região da Bahia e de outros Estados. 

Feira de Santana é sede administrativa da microrre-
gião que leva o seu nome e sede da região metropolitana, 
onde possui uma população de com mais de 1 milhão 
de habitantes, composta por cerca de 50 municípios, 
apresenta uma geografia constituída de chapadas, vales, 
encostas e planícies, que facilitam o desenvolvimento da 
agropecuária, indústria, comércio e serviços. O município 
é um importante centro econômico, exercendo a função 
de entreposto do sertão baiano. Desde sua povoação e 
ainda hoje, se constitui em importante atrativo para as 
populações que buscam melhores oportunidades.

Os índices de crescimento e de desenvolvimento 
da região de Feira de Santana sempre foram conside-
ráveis. O advento da instalação do Centro Industrial de 
Aratu e do polo petroquímico de Camaçari, nas décadas 

de 60 e 70, respectivamente inspirou a implantação do 
Centro Industrial de Subaé, acrescido da política de 
incentivo à agricultura e pecuária, que transformaram 
a Região no segundo mais importante polo econômi-
co do Estado. Por toda essa grandiosidade a Região 
reveste-se de grande importância econômica, social 
e cultural para o Estado da Bahia.

Porém, a Região não é atendida por nenhuma Uni-
versidade Federal, não dispondo, sequer, de um campus 
avançado da Universidade Federal da Bahia. O município 
de Feira de Santana conta apenas com uma Universidade 
Estadual, que abriga estudantes até de outros estados, 
e algumas Faculdades particulares. Como principal elo 
de ligação com a Capital do Estado, a existência de uma 
instituição federal de educação superior de boa qualidade 
atenderia aos jovens que desejam dar continuidade aos 
estudos, mas não dispõem de recursos financeiros para 
custear o altíssimo custo das mensalidades de universi-
dades particulares, além da inviabilidade de ausentar-se 
de seus lares e de suas vidas profissionais, para ocupar 
uma cadeira na Universidade na capital do Estado. 

Por todas essas razões, sugerimos a criação da 
Universidade Federal da Região de Feira de Santana, 
que proporcionará a capacitação profissional requeri-
da e facilitará a permanência dos jovens já inseridos 
no mercado de trabalho em sua própria cidade e re-
gião, com uma maior qualificação que proporcione a 
geração do conhecimento e inovação tecnológica, que 
ajudarão a desenvolver e oferecer perspectivas para 
uma melhor qualidade de vida da população em geral. 

Sala de Sessões, em 02 de abril de 2013. – 
Deputado Colbert Martins, PMDB/BA.

PROJETO DE LEI Nº 5.282, DE 2013 
(Do Sr. Marcelo Almeida)

Dispõe sobre normas de segurança 
para ferramentas e produtos abrasivos.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO; E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º.As ferramentas e os produtos abrasivos, 

nacionais ou importados, deverão obedecerao disposto 
em norma técnica da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas –ABNT.

Parágrafo único.O não cumprimento do disposto 
no caput acarretará a imediata retirada do produto do 
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mercado, sujeitando os produtores e importadores às 
penalidades administrativas cabíveis. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Não é de hoje que a indústria brasileira enfrenta 
dificuldades em concorrer no mercado interno com os 
produtos importados em decorrência do tratamento 
legal desigual destinado as mesmas.

Sabemos que as indústrias brasileiras estão subme-
tidas a uma elevada carga tributáriaque onera a produção 
tornando a atividade industrial brasileira pouco compe-
titiva. Além disso,somam-se osencargos trabalhistas, a 
burocracia estatale as inúmeras normas regulamentares-
que devem ser observadas pela indústria de produção. 
Exemplo notório são as normas técnicasde qualidade 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT.

No caso das ferramentas e dos produtos abrasivos, 
o Brasilsujeita as indústrias brasileiras de produção as 
normas técnicas de qualidade, no entanto, essa mesma 
exigência não ocorre em relação aos produtos importa-
dos. Com isso, o país permite a entrada de ferramentas 
e abrasivos com preço 30% menorreduzindo a capaci-
dadecompetitiva das indústrias brasileiras e colocando 
em risco a integridade física dos consumidores.

O presidente Milton Menezes da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Ferramentas e Abrasivos – ABFA, 
relata que “a quantidade de importados em artigos como 
chaves de fenda, martelos, alicates e chaves usadas no 
setor automotivo saltou de 15% em 2007, para 50%, n 
ano passado. Em 2012, o faturamento do setor caiu 3% 
ante 2011”. (Fonte: entrevista concedida ao Jornal Folha 
de São Paulo, Mercado, B2, de 28 de março de 2013)

É importante lembrar que a Constituição Federal 
elencou entre os princípios gerais da atividade eco-
nômica a “livre concorrência” (inciso IV do art. 170 da 
CF) e a “defesa do consumidor” (inciso V do art. 170 
da CF)devendo o Poder Público zelar pela efetividade 
desses princípios.

É esse o objetivo da proposição que ora apre-
sento, para cuja aprovação contamos com o apoio de 
nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, em 02 deabril de 2013. – 
Deputado Marcelo Almeida, PMDB/PR.

PROJETO DE LEI Nº 5.284, DE 2013 
(Do Sr. Ângelo Agnolin)

Cria cadastro nacional de doadores 
de pele.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
4322/1998.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Cria-se o cadastro nacional de doadores 

de pele.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a 

organização e o funcionamento do cadastro a que se 
refere o caput.

Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após sua publicação.

Justificação

A utilização de enxerto de pele homóloga em 
grandes queimados pode reduzir sobremaneira a mor-
talidade e a morbidade desses pacientes. Além de 
minimizar as perdas hidroeletrolíticas, metabólicas e 
proteicas, previne a proliferação bacteriana, reduz a 
dor e promove neovascularização e epitelização, en-
tre outros efeitos.

Ocorre, no entanto, que nem sempre existe dis-
ponibilidade suficiente do tecido para os pacientes que 
dele necessitam, e não existe produto sintético que o 
possa substituir. 

Nessa situação, em ocasiões de grande deman-
da, o sistema de transplantes pode entrar em colap-
so, como no caso do recente incêndio em uma boate 
no município de Santa Maria – RS. Naquela ocasião, 
foi necessário recorrer a estoques em todo o Brasil e 
mesmo em países vizinhos. 

Em face disso, torna-se necessário instituir um 
cadastro nacional de doadores de pele. Com tal medi-
da, será possível dispor do tecido com maior agilidade 
nos casos em que a demanda suplante a quantidade 
estocada nos bancos de pele. 

Pela relevância do tema, conto com o apoio de 
meus Pares.

Sala das Sessões, em 2 de abril de 2013. – 
Deputado Ângelo Agnolin, PDT/TO.

PROJETO DE LEI Nº 5.290, DE 2013 
(Do Sr. Diego Andrade)

Dispõe sobre o abatimento, na Decla-
ração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
de pessoas físicas, dos gastos com traba-
lhadores domésticos.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
6045/2009.

APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – 
Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As pessoas físicas que tomarem serviço 

de trabalhador doméstico, assim considerado na for-
ma de lei especifica, poderão deduzi-lo integralmente, 
incluindo benefícios e encargos trabalhistas de seus 
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rendimentos tributáveis, por ocasião da declaração 
anual de ajuste do imposto de renda e proventos de 
qualquer natureza.

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

Justificação

Com a nova lei dos empregados domésticos, au-
menta o risco de desemprego nesse setor. A classe 
média dificilmente conseguirá cumprir com as novas 
regras, devido ao aumento dos gastos com salários e 
impostos, ainda que sejam justas para os trabalhado-
res domésticos

Vale ressaltar que o imposto já foi recolhido, 
afinal, quando uma pessoa contrata um empregado 
doméstico, ela o faz para que ela mesma possa exer-
cer sua profissão e consequentemente auferir receitas 
pagar impostos e o salário do empregado doméstico.

Por isso é justo que todas estas despesas com 
o empregado doméstico sejam deduzidas do cálculo 
do imposto de renda, e mantendo os direitos conquis-
tados pelos empregados domésticos mas aliviando a 
classe média.

Por isso solicito o apoio dos nobres pares para 
a aprovação da matéria o quanto antes.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2013. – 
Deputado Diego Andrade, PSD – MG.

PROJETO DE LEI Nº 5.291, DE 2013 
(Do Sr. Diego Andrade)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para exigir que empresas prestadoras 
de telefonia móvel disponibilizem três por 
cento – 3% do faturamento anual bruto, para 
investimentos na expansão do sinal, com a 
finalidade de assegurar cobertura a todas 
as localidades que façam parte dos muni-
cípios abrangidos pela área de concessão.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
2393/2011.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Acrescente-se ao art. 127 da Lei 9.472, 

de 16 de julho de 1997, os seguintes parágrafos:

§1° A disponibilização de três por cento – 
3% do faturamento anual bruto das empresas 
prestadoras de telefonia móvel para expansão 
do sinal a todas as localidades que compõem 

os municípios abrangidos pela área da presta-
ção dos serviços é condição necessária pra a 
concessão e renovação de outorga para a au-
torização do direito de uso de radiofrequências.

§2° As empresas que não comprovarem 
o cumprimento da obrigação, a que se refere 
o §1° deste artigo, serão submetidas ao paga-
mento de multa correspondente a seis – 6% 
do seu faturamento anual bruto.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A alteração proposta tem respaldo nas constantes 
reclamações dos moradores das localidades mais afas-
tadas das sedes dos municípios, objeto de concessão 
de outorga, que padecem de interrupção, falhas e até 
mesmo, ausência de sinal de telefone móvel.

Em geral um município é composto por sua sede 
e demais localidades como, por exemplo: distritos e 
povoados. Essa realidade promove o isolamento de 
seus moradores, que vivem desprovidos dos meios de 
comunicação. Meios esses que se tornaram “impres-
cindíveis” ao nosso tempo. No tocante aos telefones 
móveis, assevera-se que a ausência de prestação de 
serviço, muitas vezes, provoca prejuízos, dano à saúde 
e também interfere negativamente na qualidade de vida 
dos cidadãos que vivem no campo produzindo alimen-
tos para as cidades, bem como grãos e vários outros 
produtos agropecuários, responsáveis pelo superávit 
da balança comercial do país.

Cumpre destacar que, esta falta de comunicação 
enseja inúmeros danos. É certo que as pessoas que vi-
vem nessas regiões não constam com um atendimento 
hábil, como é o caso dos primeiros socorros via “Samu” 
e até mesmo a Polícia. Além do mais, essa lacuna na 
prestação do serviço pode gerar gastos excessivos à 
saúde pública, vez que procedimentos que poderiam 
ser simples e breves se tornam onerosos.

Tendo em vista que o inciso VIII, do art. 127, da 
Lei Geral das Comunicações – LGC estabelece “o 
cumprimento da função social do serviço de interesse 
coletivo”; nesse sentido, propõe-se norma que viabilize 
o cumprimento do dispositivo legal, ou seja, a efetiva 
observância da função social.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres par-
lamentares desta Casa para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2013. –  
Deputado Diego Andrade, PSD – MG.
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PROJETO DE LEI Nº 5.292, DE 2013 
(Do Sr. Paulo Wagner)

Proíbe a venda de produtos derivados 
do tabaco nos estabelecimentos comerciais 
que não sejam específicos para esse fim e 
dá outras providências.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
290/2011.

APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proibição da venda 

de produtos derivados do tabaco nos estabelecimentos 
comerciais que não sejam específicos para esse fim.

Art. 2º Fica proibida a venda de produtos deriva-
dos do tabaco nos estabelecimentos comerciais cuja 
atividade econômica cadastrada na Secretaria da Re-
ceita Federal não seja exclusivamente destinada a sua 
comercialização.

Art. 3º Os estabelecimentos que comercializa-
rem os produtos de que trata esta Lei não poderão 
estar localizados dentro de outros estabelecimentos 
comerciais.

Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeita o 
infrator à multa e interdição do estabelecimento, na 
forma do regulamento.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A proposição que apresento a esta Casa objetiva 
proibir a venda de derivados do tabaco em estabele-
cimentos comerciais em geral, permitindo apenas na-
queles cujo fim exclusivo seja a venda de tais produtos 
(como tabacarias). Mesmo estes não poderão vender 
esses produtos quando localizados dentro de outros 
estabelecimentos, como shopping centers.

O projeto também prevê multa e interdição do 
estabelecimento em caso de descumprimento da Lei, 
para que a medida tenha consequências.

Pretendo com essa proposição aprofundar as 
medidas de controle contra o tabaco em nosso País 
que, apesar do sucesso obtido pela legislação contra 
propaganda do cigarro produzida pelo Congresso, 
ainda enfrenta graves problemas de saúde publica 
decorrentes dos malefícios do tabaco, como o câncer 
de pulmão e de laringe.

A valorização à vida precisa estar acima das 
políticas de interesse econômico. Vários países es-
tão adotando medidas mais restritivas em relação ao 
consumo do tabaco, como o Reino Unido, Austrália e 

Escócia (este país pretende reduzir a população de 
fumantes a 5% até 2034).

É chegado o momento de o Brasil ampliar sua 
estratégia de controle, de modo que solicito o apoio dos 
ilustres Pares para aprovar a proposição nesta Casa.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2013. – 
Deputado Paulo Wagner.

PROJETO DE LEI Nº 5.293, DE 2013 
(Do Sr. Eliene Lima)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre penalidades do 
pedestre infrator.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: VIA-
ÇÃO E TRANSPORTES; E CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, para dispor sobre penalidades do 
pedestre infrator.

Art. 2º O Art. 254 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 254... .................................. ...........
Infração – média;
Penalidade – multa ou frequência em 

curso de educação de trânsito, conforme re-
gulamentação do CONTRAN.” (NR)

Art.3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
sessenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

O comportamento inadequado ou mesmo erra-
do do pedestre é um componente significativo para a 
ocorrência de atropelamentos, muitos dos quais resul-
tam em vítimas fatais.

Na maioria absoluta das vezes, o pedestre não 
sai ileso dos acidentes de trânsito, tendo em vista a 
discrepância física dos agentes envolvidos. Uma má-
quina pesada e em movimento, ao bater em um cor-
po humano, provoca danos que ensejam o óbito do 
atropelado ou podem comprometer sua integridade, 
gerando sequelas definitivas no indivíduo.

O valor atual da multa aplicável ao pedestre in-
frator é de R$ 26,60, que corresponde a cinquenta por 
cento da infração leve, conforme o art. 254 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro – CTB.
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Para manter seu caráter educativo, esse valor 
precisa ser atualizado, sob pena de não promover o 
efeito esperado.

Assim, propomos alterar a classificação da multa 
do pedestre infrator, enquadrando-a na categoria mé-
dia, que se mostra adequada à correção do compor-
tamento errôneo do pedestre.

Vislumbrando o contingente da população menos 
favorecida economicamente, propomos, como opção 
ao não pagamento da multa, a frequência em curso de 
educação de trânsito, na forma a ser disciplinada pelo 
Conselho nacional de Trânsito – CONTRAN.

Considerando a importância da matéria na preser-
vação da segurança do pedestre e do trânsito, contamos 
com o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2013. – 
Deputado Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 5.295, DE 2013 
(Do Sr. Fabio Reis)

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995 que “Altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas físicas e dá 
outras providências”, para incluir dentre as 
possíveis deduções da base de cálculo da 
Declaração de Rendimentos do Imposto 
de Renda Pessoa Física, percentual com 
despesas de empregados domésticos que 
especifica. 

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
4971/2013.

APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – 
Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.250, de 

26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido 
da seguinte alínea e parágrafo:

“Art. 8º A base de cálculo do imposto 
devido no ano-calendário será a diferença 
entre as somas:

(...)
II – das deduções relativas:
(...)
I) às despesas efetuadas com emprega-

dos domésticos, no ano calendário, relativas 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), Auxílio para creche, Salário-família e 
Seguro-desemprego.

Art. 2º – Segundo disposto nos artigos 5º, II e 
17, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), 
o Poder Executivo, estimará o montante da renúncia 

fiscal decorrente desta Lei e incluirá os valores no 
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da 
Constituição Federal, que acompanhará o projeto da 
lei orçamentária anual do ano seguinte ao da publica-
ção desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação.

Justificação

O Brasil assistiu no dia 02/04/2013, a uma cor-
reção de injustiça que já durava séculos entre nós: o 
Congresso Nacional promulgou a PEC das Domés-
ticas (PEC 66/2012), estendendo aos trabalhadores 
domésticos direitos antes só usufruídos pelos demais 
trabalhadores. 

Não havia como justificar a manutenção de tra-
tamento tão desigual a uma categoria profissional.

Contudo, apesar dos profundos e devidos benefí-
cios, alguns pontos devem ser pensados em proteção 
da própria categoria que se pretende fazer justiça. As 
mudanças advindas da PEC 66/2012 precisam resultar 
em benefícios efetivos aos trabalhadores domésticos 
e não em prejuízos.

A preocupação que embasa este projeto de lei é 
a possibilidade de que muitas famílias, diante do acú-
mulo de obrigações legais advindas das mudanças 
na legislação, passem a demitir seus funcionários do-
mésticos porque não conseguem arcar sozinhos com 
as despesas.

Imaginem, por exemplo, uma empregada ou em-
pregado doméstico com 3 ou 4 filhos. Ninguém pode 
questionar a necessidade que esta pessoa tem de tra-
balhar; mas, do outro lado, tem-se como empregador 
uma família com receita apertada onde todo e qualquer 
real faz diferença: como conciliar estas necessidades?

Pensando um pouco mais além, imagine um em-
pregado doméstico que trabalha com a carteira assi-
nada com 2 salários mínimos; diante das mudanças 
legais, o empregador e o empregado podem acordar 
que os valores pagos precisarão ser revistos diante 
das novas obrigações. Neste caso, aquela pessoa que 
aposentar-se-ia com equivalência em 2 (dois) salários 
mínimos, aposentar-se-á com menos agora.

Percebam, nobres pares, que as consequências 
de tais mudanças legislativas não podem ser menospre-
zadas sob pena de, em vez de aplicarmos a igualdade 
que, repito, é justa e devida; tenhamos um aumento 
de demissões ou de negociações prejudiciais ao tra-
balhador doméstico.

Há coisas, nobres parlamentares, que o texto seco 
da lei não consegue resolver sozinho. A relação empre-
gador e empregado doméstico é de difícil, se não de 
impossível, fiscalização. A justiça do trabalho, apesar 
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de sua característica protetiva, não terá condições de, 
sem cometer graves injustiças para ambos os lados, 
resolver pelejas advindas dessas relações laborais. 

Como conseguir-se-á comprovar que a hora extra 
foi ou não efetivamente trabalhada? E os trabalhado-
res domésticos que moram muito longe do trabalho e 
optam por dormir no serviço para não terem que gas-
tar 3 ou 4 horas no trânsito? Como fica a hora extra 
nestes casos? Eles serão obrigados a ir embora para 
não configurar hora extra?

Repito que o objetivo da PEC 66/02 é ampliar os 
direitos dos trabalhadores domésticos, corrigindo injus-
tiças históricas, porém, tenho conversado com alguns 
empregados da categoria que estão apreensivos com 
demissões ou renegociações salariais.

Diante deste quadro que mistura vitória pelos 
direitos conquistados e apreensão por eventuais pre-
juízos, parece acertado que o governo intervenha 
através do abatimento de parte das despesas do Im-
posto de Renda.

Com esta medida será possível garantir mais efeti-
vidade às conquistas dos empregados domésticos sem 
onerar excessivamente as famílias brasileiras que não 
podem também ser tratadas como se empresas fossem.

Por fim, destaco que, ao passo que há relativa 
perda de receita com a maior possibilidade de dedu-
ção, de outra sorte isto pode ser minimizado com o 
aumento da formalização dos contratos de trabalhos 
domésticos gerando, como sempre foi a pretensão da 
PEC 66/02, efetivas melhorias para esta classe traba-
lhadora que foi preterida por tanto tempo.

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2013. – 
Deputado Fábio Reis.

PROJETO DE LEI Nº 5.297, DE 2013 
(Do Sr. William Dib)

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
2684/2011.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990.
Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. ........ ................................... ......
 ..............................................................
XIV – manter cliente em cadastro ne-

gativo interno ou externo depois de quitada a 

dívida, no seu valor integral ou com desconto 
concedido pelo credor. (NR)

 ........................................................... ...
Art. 73. .... .......................................... ....
Parágrafo Único. Incorre na mesma pena 

quem mantém cliente em cadastro negativo in-
terno ou externo depois de quitada a dívida, no 
seu valor integral ou com desconto concedido 
pelo credor. (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Vivemos em um cenário no qual milhares de 
brasileiros estão endividados, porque foram envolvi-
dos na armadilha do “crédito fácil”. Acreditaram que 
o empréstimo era um bom investimento, que o cartão 
de crédito era uma ótima opção para gastar e pagar 
contas, que o banco era seu amigo e que os conside-
rava ótimos clientes, ao lhes oferecer cheque especial, 
cartão, financiamentos. Os cidadãos, assim, utilizaram 
todos estes recursos, sem perceber a armadilha que 
estavam caindo.

O consumidor sofre hoje em dia uma situação de 
verdadeira coação, pois o cliente, refém do sistema, 
continua cedendo, aceitando renegociações e pagan-
do mais juros e encargos sobre as dívidas até chegar 
a um limite que não pode mais pagar. Nesses casos, 
para manter o seu nome, aceita uma negociação da 
dívida com redução de taxas de juros.

Ocorre que mesmo depois de renegociar a dívida 
ou mesmo quitá-la o consumidor descobre que caiu 
em mais uma armadilha, pois pagou juros sobre juros, 
ficou sem nenhum crédito no banco e a instituição fi-
nanceira mesmo assim mantém seu nome negativado.

Apesar do Código de Defesa do Consumidor – 
CDC – ser uma lei clara, moderna, bem escrita e cuja 
interpretação pelo Poder Judiciário tem sido normal-
mente afinada com o espírito da lei e a ideia de prote-
ção e defesa do consumidor, infelizmente, alguns maus 
credores têm insistido em buscar meios de burlar o 
entendimento óbvio da lei para realizar cadastros pa-
ralelos aos das entidades de interesse público, man-
tendo situações indevidas.

Este é o caso no que se refere à quitação de dí-
vidas e à manutenção do cliente nos bancos de dados 
de devedor ou mau pagador.

Nessa linha, este projeto visa proteger o cidadão 
brasileiro, não obstante o direito do credor de protestar 
o título não pago, cadastrar o nome do devedor em ór-
gãos de restrição ao crédito, além, é claro, de ajuizar 
ação judicial para cobrar o valor devido. 
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Todavia, este direito de cobrança do credor en-
contra limite no direito do devedor de não se sentir 
importunado desproporcionalmente ou constrangido, 
muito menos depois de uma negociação e quitação da 
dívida, onde com certeza foi expurgado um pouco dos 
juros, multas e acréscimos abusivos. Nesses casos é 
inadmissível que se mantenha o consumidor num ca-
dastro negativo interno, dando-lhe o mesmo tratamento 
de um consumidor que não pagou a dívida.

Temos a certeza que os nobres pares aperfeiço-
arão esta proposição e ao final com sua aprovação, 
teremos a modernização do Código de Defesa do Con-
sumidor e a defesa dos direitos do cidadão.

Sala das Sessões, em 3 de abril 2013. – Wiiliam 
Dib, Deputado Federal, PSDB-SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.299, DE 2013 
(Do Sr. Stefano Aguiar)

Altera os arts. 83 e 89 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, “que institui a Lei 
de Execução Penal”.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
3501/2008.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. Esta Lei altera os arts. 83 e 89 da Lei Nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, “que institui a Lei de 
Execução Penal”, a fim de aumentar para dois anos a 
idade de permanência de recém-nascidos em berçá-
rios de estabelecimentos prisionais.

Art. 2.º. Os arts. 83 e 89 da Lei Nº 7.210, de 11 
de julho de 1984, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 83. ..... ..................................... .......
§ 2.º. Os estabelecimentos penais desti-

nados a mulheres serão obrigatoriamente dota-
dos de berçário, onde as condenadas possam 
cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, 
no mínimo, até 2 (dois) anos de idade.

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

Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a 
penitenciária de mulheres será dotada de seção para 
gestante e parturiente e de creche para abrigar crian-
ças maiores de 2 (dois) anos e menores de 7 (sete) 
anos, com a finalidade de assistir a criança desampa-
rada cuja responsável estiver presa.

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

Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei busca alterar disposi-
tivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 

Execução Penal, aumentando para dois anos a idade 
limite de permanência de recém-nascidos em berçá-
rios de estabelecimentos prisionais.

É indiscutível que se trata de um direito inaliená-
vel da criança receber o carinho da sua genitora nos 
primeiros anos de vida.

Tal convivência é de enorme importância, não 
apenas pelo indispensável contato entre mãe e filho, 
como também pela necessidade de amamentação, 
imprescindível para a saúde da criança.

E é sabido que a amamentação deve prolongar-se 
pelo maior período possível, como forma de garantia 
da saúde de qualquer recém-nascido.

Todavia, em grande parte dos estabelecimen-
tos prisionais em nosso país, embora a Lei de Exe-
cução Penal disponha que os estabelecimentos 
prisionais destinados a mulheres devem dotados 
de berçário onde as condenadas possam cuidar 
de seus filhos, inclusive amamentá-los até os seis 
meses, e creche para abrigar crianças maiores de 
seis meses e menores de sete anos, dificilmente tais 
disposições são cumpridas, notadamente quando 
a criança é maior de que os seis meses previstos 
no § 2º de art. 83.

São corriqueiros os casos em que juízes negam 
a mães o direito de ficar com seus filhos, principal-
mente nas creches.

Por essa razão, apresentamos o presente projeto 
de lei, de forma a estender a idade limite para que a 
mãe presa possa cuidar de seu filho em berçário até 
dois anos de idade.

Esperamos, então, o apoio de nossos ilustres 
Pares para a aprovação dessa importante inovação 
em nossa legislação. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2012. – 
Deputado Stefano Aguiar.

PROJETO DE LEI Nº 5.313, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Dispõe sobre a preservação do sigilo 
dos colaboradores de serviços telefônicos 
de denúncias.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: CI-
ÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INFORMÁTICA; E CONSTITUIÇÃO E JUSTI-
ÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a preservação do 

sigilo dos colaboradores dos serviços telefônicos de 
denúncias.
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Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, passa a vigorar acrescido do inciso XIII, com 
a seguinte redação:

“Art. 3º.. ....................................... ..........
... ........ ...................................................
XIII – de não ter suas ligações para servi-

ços telefônicos de denúncias de qualquer espé-
cie registradas em seu documento de cobrança.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após sua publicação.

Justificação

Os diversos serviços de disque-denúncia em 
operação no Brasil têm a característica de preservar 
a identidade do denunciante, pois isso é fundamental 
para garantir a segurança e também estimular a po-
pulação a reportar irregularidades ao Poder Público.

Essa garantia da preservação do anonimato dos 
denunciantes, porém, não encontra paralelo nas presta-
doras de telecomunicações, pois o registro de ligação, 
inclusive com o número chamado, fica exposto nos 
documentos de cobrança encaminhados aos usuários 
dos serviços de telefonia.

Assim, observa-se casos de cidadãos que tive-
ram suas caixas de correspondência violadas com o 
objetivo de se ter acesso aos documentos de cobrança 
obter informações relativas a denúncias.

Além disso, há situações de funcionários dos 
Correios sendo assaltados no momento que distri-
buíam a correspondência, cujo objetivo do ato não 
era outro que permitir a identificação, por meio das 
contas telefônicas, dos colaboradores dos serviços 
de denúncia.

Isso evidencia a premência da adoção de uma 
norma legal que institua o direito de preservação do 
anonimato nas ligações aos disque-denúncia.

Esse é objetivo desta proposição, que, por inter-
médio de uma alteração na LGT – Lei Geral de Tele-
comunicações, Lei nº 9.472/97 – propomos um novo 
direito aos usuários do serviço de telefonia: preserva-
ção da identidade em ligações para disque-denúncias.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Par-
lamentares desta Casa para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.348, DE 2013 
(Da Sra. Gorete Pereira)

Altera dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
índice tolerável de alcoolemia na direção 
de veículos automotores.

DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-
5006/2013.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera os artigos 165, 276, 277 e 

306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 
dispor sobre o índice tolerável de alcoolemia na dire-
ção de veículos automotores.

Art. 2º Os artigos 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 
9.503, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de álco-
ol, em nível superior a cinco decigramas por 
litro de sangue, ou de qualquer substância 
entorpecente ou que determine dependência.

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (dez vezes) e suspen-

são do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa – recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veí-
culo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

§ 1º Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período 
de até 12 (doze) meses.” (NR)

 ............................................................ ..
“Art. 276. A concentração superior a cin-

co decigramas de álcool por litro de sangue 
comprova que o condutor se acha impedido 
de dirigir veículo automotor, sujeitando-o às 
penalidades previstas no art. 165.

Parágrafo único. O Contran estipulará os ín-
dices equivalentes para os demais testes de alco-
olemia, observada a legislação metrológica.” (NR)

“Art. 277. Todo condutor de veículo auto-
motor envolvido em acidente de trânsito ou que 
for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita 
de haver excedido o limite previsto no artigo 276, 
poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios 
técnicos ou científicos, na forma disciplinada 
pelo Contran, permitam certificar seu estado.

§ 1º Revogado
§ 2º Medida correspondente aplica-se 

no caso de suspeita de uso de substância 
entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 3º A infração prevista no caput também 
poderá ser caracterizada mediante imagem, 
vídeo, constatação de sinais que indiquem, 
na forma disciplinada pelo Contran, alteração 
da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 4º Serão aplicadas as penalidades e 
medidas administrativas estabelecidas no art. 
165 deste Código ao condutor que se recusar 
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a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput deste artigo.” (NR)

.. ........................................................ ....
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psi-
coativa que determine dependência:

Penas – detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput se-
rão constatadas por:

I – concentração igual ou superior a 8 
decigramas de álcool por litro de sangue ou 
igual ou superior a 0,4 miligrama de álcool por 
litro de ar alveolar; ou 

II – sinais que indiquem, na forma disci-
plinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo 
poderá ser obtida mediante teste de alcoole-
mia, exame clínico, perícia, vídeo, prova tes-
temunhal ou outros meios de prova em direito 
admitidos, observado o direito à contraprova. 

§ 3º O Contran disporá sobre a equiva-
lência entre os distintos testes de alcoolemia 
para efeito de caracterização do crime tipifica-
do neste artigo.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Mais de quarenta mil pessoas morrem e dezenas 
de milhares ficam feridas todos os anos no Brasil víti-
mas de acidentes automobilísticos, segundo dados do 
Ministério da Saúde. Não bastasse a perda irremediável 
de vidas humanas, os acidentes causam prejuízo de 
cerca de R$ 40 bilhões por ano aos cofres públicos, 
segundo dados do IPEA. 

Para tentar conter essa situação, foi aprovada no 
ano de 2008 a Lei nº 11.705, popularmente conhecida 
como “Lei Seca”, alterada pela Lei nº 12.760, de 2012, 
que torna mais rigorosa a punição aos condutores que 
dirigem sob a influência de álcool ou outras drogas. De 
acordo com o regramento atual, os condutores com 
qualquer teor de álcool no sangue são penalizados 
com multa de dez vezes o valor previsto para infrações 
gravíssimas e com a suspensão da Carteira Nacional 
de Habilitação por doze meses. Do ponto de vista da 
penalidade administrativa, portanto, não interessa a 
quantidade de álcool ingerido: o infrator será penali-
zado com as mesmas penas. 

Essa medida, a nosso ver, é extremamente injusta 
com os condutores que ingerem pequena quantidade 
de álcool e cuja capacidade cognitiva continua plena. 

Não se pode querer dar o mesmo tratamento a estes e 
aos infratores visivelmente embriagados, que, de fato, 
representam risco à segurança do trânsito. 

Entendemos que o rigor demasiado da lei não 
tem validade prática, uma vez que estudos apontam 
que baixo índice de alcoolemia não traz mudanças no 
comportamento do condutor que justifiquem puni-lo. Jul-
gamos que para acabar com a impunidade dos motoris-
tas notoriamente embriagados não se faz necessário o 
estabelecimento do índice zero de alcoolemia. Bastaria 
validar imagens, vídeos e exames clínicos como prova 
da embriaguez, como já o fez a Lei nº 12.760/12. 

Analisando um levantamento elaborado pelo In-
ternacional Center for Alcohol Policies – ICAP – 
sobre o índice de alcoolemia aplicado em 90 países 
do mundo, verificamos que apenas 11 países adotam 
índice de tolerância zero. Pelo contrário, 55 países 
adotam índice igual ou superior a 5 decigramas de 
álcool por litro de sangue como limite para aplicação 
de penalidades. O índice mais utilizado pelos países 
pesquisados, que envolve todas as regiões do mundo, 
é 5 decigramas de álcool por litro de sangue.

Baseados em estudos científicos, como já afir-
mamos, vários países do mundo adotam certo índice 
de tolerância de alcoolemia, a partir do qual os condu-
tores são penalizados. Argentina, Canadá, Inglaterra, 
Alemanha, Espanha, França e Portugal, apenas para 
citar alguns países, aplicam limites que variam de 5 a 
8 decigramas de álcool por litro de sangue. 

Assim, por questão de justiça, estamos apresen-
tando este projeto de lei, que tem o objetivo de estabe-
lecer novamente, no Código de Trânsito Brasileiro, uma 
tolerância para o índice de alcoolemia. Coadunando-nos 
com o pensamento da grande maioria das nações, esta-
mos propondo um índice de tolerância de 5 decigramas 
de álcool por litro de sangue para aplicação das pena-
lidades administrativas, e de 8 decigramas de álcool 
por litro de sangue para aplicação das sanções penais. 

Dessa forma, os condutores serão penalizados, 
na esfera administrativa ou criminal, a depender do ín-
dice medido ou se apresentarem sinais evidentes de 
embriaguez, detectados por meio de imagens, vídeos, 
exames clínicos ou outra prova admitida em direito.

Pela importância desta proposição, esperamos 
que seja aprovada pelos ilustres Deputados. 

Sala das Sessões, em 09 de abril de 2013. – 
Deputada Gorete Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 5.381, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 125/13 
AVISO Nº 260/13 – C. Civil

Transforma cargos vagos do Plano 
Especial de Cargos da Cultura, alocados 
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no Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional – IPHAN.

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 
54 RICD); E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transformados, na forma do Anexo I, 

quatrocentos e setenta e quatro cargos vagos do Pla-
no Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei 
no 11.233, de 22 de dezembro de 2005, alocados ao 
quadro de pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN, nos seguintes cargos de 
provimento efetivo:

I – cento e sete cargos de Analista I, de 
nível superior; 

II – cento e dezenove cargos de Técnico 
I, de nível superior; e

III – duzentos e quarenta e oito cargos de 
Auxiliar institucional I, de nível intermediário.

Parágrafo único. A transformação dos cargos a 
que se refere o caput ocorrerá sem aumento de des-
pesa, pela compensação entre os valores correspon-
dentes à totalidade da remuneração dos cargos vagos 
e os valores correspondentes à totalidade da remune-
ração dos cargos criados mediante a transformação, 
conforme demonstrado no Anexo II.

Art. 2º O provimento dos cargos criados por esta 
Lei deverá ocorrer de forma gradual, mediante auto-
rização do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, observada a disponibilidade orçamentária, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição.

Art. 3º Os cargos do Plano Especial de Cargos 
da Cultura alocados ao quadro de pessoal do IPHAN 
com as nomenclaturas e níveis previstos no Anexo I 
que vierem a vagar ficam automaticamente transfor-
mados nos termos do Anexo I.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, em 12 de abril de 2013
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EMI nº 00031/2013 MP MinC 

Brasília, 15 de Março de 2013

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
1. Submetemos à deliberação de Vossa Exce-

lência o Anexo Projeto de Lei que transforma cargos 
vagos do Plano Especial de Cargos da Cultura, es-
truturado pela Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 
2005, pertencentes ao quadro de pessoal do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

2. A medida proposta tem por objetivo transfor-
mar quatrocentos e setenta e quatro cargos vagos do 
quadro de pessoal do IPHAN em duzentos e vinte e 
seis cargos de nível superior e duzentos e quarenta e 
oito de nível intermediário, integrantes do Plano Espe-
cial de Cargos da Cultura. A implementação da medi-
da irá gerar maior racionalidade no Plano de Cargos 
da Cultura, reduzindo o número de cargos distintos a 
uma estrutura menor e mais adequada a uma eficiente 
gestão de recursos humanos. Além disso, menciona-
-se o fato de que é preciso adequar a nomenclatura 
e o quantitativo de cargos de modo a permitir o provi-
mento de cargos do concurso público autorizado pela 
Portaria MP nº 60, de 26 de março de 2009, cujo prazo 
de validade encerra-se em 22 de janeiro de 2014 para 
os cargos Nível Intermediário e em 15 de abril de 2014 
para os cargos Nível Superior.

3. É oportuno ressaltar que o Brasil foi um dos 
primeiros países a reconhecer a importância do patri-
mônio cultural, sendo um dos pioneiros na legislação 
sobre o setor, criando o IPHAN no final dos anos 1930. 
O Instituto tem a competência de proteger, preservar, 
divulgar, fiscalizar e gerir o patrimônio cultural do País, 
contribuindo para a preservação de uma identidade 
cultural nacional, bem como para assegurar a perma-
nência e usufruto desses bens para a atual e as futuras 
gerações. Por sua atuação, uma parcela significativa 
do patrimônio cultural brasileiro foi preservada ao lon-
go de mais de 70 anos de atuação da entidade, que, 
desta forma pôde contribuir para evitar o desapareci-
mento de um legado considerável da cultura nacional. 
São mais de 1.120 bens culturais localizados em mais 
de 280 municípios de 26 estados da federação, sendo 
que deste conjunto, 85 estão situados em espaços ur-
banos, como cidades, bairros e ruas, compostos por 
cerca de 40 mil imóveis. Estão também cadastrados 
mais de 12 mil sítios arqueológicos, 250 mil objetos 
museológicos, extensa documentação arquivística e 
bibliográfica, além de registros fotográficos, cinema-
tográficos e videográficos.

4. Desde 2007, o IPHAN empreende esforços 
para a construção do Sistema Nacional do Patrimônio 
Cultural – SNPC, por meio da coordenação de diver-

sas ações na área de gestão do patrimônio cultural, 
tais como a reorganização da Associação Brasileira 
de Cidades Históricas – ABCH e a obtenção do apoio 
do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Es-
taduais de Cultura – FNSDEC para a institucionaliza-
ção do SNPC. Além disso, merece destaque o suporte 
técnico e financeiro para a elaboração dos Planos de 
Ação para Cidades Históricas, no âmbito do Programa 
de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas 
lançado em 21 de outubro de 2009 em Ouro Preto, 
Minas Gerais, por Vossa Excelência.

5. O PAC Cidades Históricas é o primeiro pro-
grama de preservação que atuará de modo amplo no 
território urbano, abordando o patrimônio das cidades 
como algo intrínseco à dinâmica urbana, inclusive, 
de sua articulação ao fomento às cadeias produtivas 
locais, em especial, àquelas vinculadas a atividades 
econômicas tradicionais.

6. Nesse sentido, entende-se que uma das estra-
tégias mais importantes para alcançar o patamar de 
excelência em ações de preservação do Patrimônio 
Cultural Brasileiro é o fortalecimento institucional da 
autarquia, em especial de seu capital humano, por ser 
esse o seu principal ativo. 

7. Deste modo, a medida em pauta objetiva racio-
nalizar o quadro de cargos efetivos do IPHAN,reduzindo 
a variedade de cargos para adequar sua estrutura a 
uma sistemática mais eficiente de gestão de recursos 
humanos. Dessa forma, pretende-se que o Instituto 
possa aperfeiçoar a sua missão precípua de preservar 
e valorizar o Patrimônio Cultural Brasileiro.

8. Para tal, serão transformados quatrocentos e 
setenta e quatro cargos vagos do quadro de pessoal 
do IPHAN em duzentos e quarenta e oito cargos de 
nível intermediário “Auxiliar Institucional I”, cento e de-
zenove de nível superior de “Técnico I” e cento e sete 
“Analista I”, integrantes do Plano Especial de Cargos 
da Cultura.

9. Os demais cargos do Plano Especial de Car-
gos da Cultura pertencentes ao quadro de pessoal do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN que vierem a vagar também serão transfor-
mados nos níveis correspondentes.

10. É importante destacar, que a simples transfor-
mação dos cargos não representa impacto orçamen-
tário. Somente por ocasião do efetivo provimento de 
cargos é que deverá ser atestada a compatibilidade 
da despesa com a Lei Orçamentária Anual. 

11. São essas, Senhora Presidenta, as razões 
que nos levam a submeter à consideração de Vossa 
Excelência o Anexo Projeto de Lei em questão.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Miriam Aparecida Belchior, Jeanine Pires
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PROJETO DE LEI Nº 5.395, DE 2013 
(Da Sra. Keiko Ota)

Altera artigos da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
Nacional de Trânsito Brasileiro e dá outras 
providências. 

DESPACHO: APENSE-SE AO PL-
5006/2013.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 302 da Lei nº 9.503/97 passa a 

ter a seguinte redação:

“Art. 302 – Praticar homicídio culposo na 
direção de veículo automotor:

Pena – detenção, de dois a quatro ano, e 
suspensão ou proibição de se obter permissão 
ou habilitação para dirigir veículo automotor.

§1º – No homicídio culposo cometido na 
direção de veículo automotor, a pena é au-
mentada de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir permissão para dirigir ou 
carteira de habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou 
na calçada;

III – deixar de prestar socorro, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente;

IV – no exercício de sua profissão ou 
atividade, estiver conduzindo veículo de trans-
porte de passageiros.

Art. 2º Ficam incluídos os parágrafos 2º, 
3º e 4º no artigo 302, na Lei nº 9.503/97 que 
tem a seguinte redação: 

“§ 2º. No homicídio culposo cometido na 
direção de veículo automotor, a pena será de 
reclusão de cinco a oito anos, se o agente di-
rigir veículo automotor em via pública e estiver 
sob a influência de qualquer concentração de 
álcool ou substância tóxica ou entorpecente 
de efeitos análogos.

§ 3º. No caso da infração prevista no 
parágrafo anterior, todo condutor de veículo 
automotor, envolvido em acidente de trânsito 
ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool ou 
substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos, será submetido a exame clínico ou 
perícia médico legal que, por meio técnico, 
permita ao médico legista certificar seu estado. 

§ 4o A embriaguez a que se refere o ar-
tigo 302, § 2º deste Código poderá ainda ser 

constatada pelo agente de trânsito mediante a 
obtenção de outras provas em direito admitidas, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor apresentados pelo condutor 
que será encaminhado para a realização do 
exame clínico”

Art. 3º. O artigo 303 da Lei nº 9.503/97 passa a 
ter ter a seguinte redação:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na dire-
ção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 4º. Ficam incluídos os parágrafos 1º, 2º e 3º 
no artigo 303, na Lei nº 9.503/97 que tem a seguinte 
redação:

“§ 1º. Na Lesão corporal culposa de trân-
sito cometida na direção de veículo automotor, 
aumenta-se a pena de um terço à metade, 
se o agente dirigir veículo automotor em via 
pública e estiver sob a influência de qualquer 
concentração de álcool ou substância tóxica 
ou entorpecente de efeitos análogos.

§ 2º. No caso da infração prevista no 
parágrafo anterior, todo condutor de veículo 
automotor, envolvido em acidente de trânsito 
ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool ou 
substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos, será submetido a exame clínico ou 
perícia médico-legal que, por meio técnico, 
permita ao médico legista certificar seu estado. 

§ 3o A embriaguez a que se refere o ar-
tigo 302, § 2º deste Código poderá ainda ser 
constatada pelo agente de trânsito mediante a 
obtenção de outras provas em direito admitidas, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor apresentados pelo condutor 
que será encaminhado para a realização do 
exame clínico.”. 

Art. 5º. O artigo 306 da Lei nº 9.503/97 passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na 
via pública, sob a influência de álcool ou sob 
a influência de qualquer outra substância psi-
coativa que determine dependência.

Penas – detenção, de um a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12605 

§ 1º. No caso da infração prevista no ar-
tigo 306, todo condutor de veículo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for 
alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de 
dirigir sob a influência de álcool ou substância 
tóxica ou entorpecente de efeitos análogos, 
será submetido a exame clínico ou perícia 
médico-legal que, por meio técnico, permita 
ao médico legista certificar seu estado. 

§ 2o A embriaguez a que se refere o artigo 
306 deste Código poderá ainda ser constatada 
pelo agente de trânsito mediante a obtenção 
de outras provas em direito admitidas, acerca 
dos notórios sinais de embriaguez, excitação 
ou torpor apresentados pelo condutor que 
será encaminhado para a realização do exa-
me clínico.”. 

Art.6º. Revoga-se a infração administrativa pre-
vista no artigo 165 e seguintes da Lei nº 9.503/97.

Art.7º. Revoga-se os artigos 276 e 277 dos proce-
dimentos administrativos previstos na Lei nº 9.503/97.

Art.8º. Revoga-se a parte final do artigo 291, ca-
put, bem como do parágrafo primeiro e do inciso I, do 
artigo 291 da Lei nº 9.503/97.

Art. 9º Revogam-se todas as disposições em 
contrário.

Art. 10º Esta lei entra em vigor 120 dias após a 
data da publicação.

Justificação

Muito se fala sobre a Lei Seca, dos riscos de 
dirigir alcoolizado e dos resultados danosos quando 
ocorre um acidente com vítima fatal ou com vítimas 
que ficam enfermas e inválidas, sobretudo quando a 
bebida é causa fundamental destes acontecimentos, 
principalmente com mortes trágicas.

A legislação brasileira sempre puniu tais condu-
tas, como no artigo 34 da Lei das Contravenções Pe-
nais, e, posteriormente com o conturbado tipo penal 
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro 
que teve sua redação de 1997 revista em dois outros 
momentos históricos (aumento do numero de aciden-
te com vítimas fatais por motorista embriagados), qual 
seja no ano de 2008 e agora em 2012.

Nos últimos tempos, os movimentos sociais estão 
contribuindo, e muito, para que os trágicos aconteci-
mentos envolvendo direção e o consumo de álcool não 
saiam impunes e fortalecimento da legislação brasilei-
ra. Movimentos como “Não Foi Acidente”, “Viva Vitão”, 
entre outros, com parceria da Comissão de Estudos 
Sobre o Sistema Viário e Trânsito da OAB/SP.

A base desta legislação, salvo a contravenção 
penal extinta, estipula sempre um índice de tolerância 

para quem bebe ou dirige. Em outras palavras, apesar 
de saber que a sociedade não tolera mais a conduta 
de dirigir embriagado o Estado insiste em dizer que se 
você bebeu “só um pouquinho” (até 0,2 g/l de sangue 
ou 0,13 d/l de ar alveolar) você pode dirigir sim e com 
o beneplácito do Estado – (Decreto nº 6.488, de 19 
de Junho de 2008 – que regulamenta o CTB discipli-
nando a margem de tolerância de álcool no sangue e 
a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia 
para efeitos de crime de trânsito).

A solução para isso é uma legislação que estabe-
leça tolerância zero e puna definitivamente quem bebe 
e dirige, criminalizando a conduta e mais, fazendo com 
a população tenha a certeza da punição que deve ser 
sentida na pena imposta (prestação de serviços à co-
munidade) e no bolso (multa). Estas em linhas gerais 
seriam a punição ideal para permitir a conscientização 
daquelas pessoas que insistem em não querer apren-
der pela educação de trânsito, dessa forma mostrar 
para toda a sociedade de que beber e dirigir É CRIME 
e não uma mera infração administrativa.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
ilustres colegas para aprovação desta proposta.

 Sala das Sessões, em 17 de abril de 2013. – 
Deputada Keiko Ota (PSB/SP).

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 181, DE 2013 
(Do Sr. Chico Alencar)

Veda a candidatura, eleição e exercício 
da Presidência de Comissões por Deputa-
dos que respondam a Inquérito ou Ação 
Penal perante o Supremo Tribunal Federal.

DESPACHO: DECORRIDO O PRAZO 
REGIMENTAL PREVISTO NO ARTIGO 216, § 
2º, DO RICD, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA-
DANIA E À MESA DIRETORA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

Art. 1º. Fica vedada a candidatura, eleição e o 
exercício da Presidência de Comissões Permanen-
tes, Temporárias, inclusive de Comissões Especiais, 
de Inquérito e Externas, bem como de Subcomissões 
por Deputados Federais que respondam a Inquérito 
ou Ação Penal perante o Supremo Tribunal Federal. 

Justificação

O Projeto de Resolução em justificação visa a es-
tabelecer critérios mais rigorosos para a candidatura, 
eleição e o exercício das presidências de Comissões, 
em respeito ao princípio da moralidade pública.
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Assim, restringindo o acesso às presidências das 
Comissões para os Deputados Federais que respondam 
a Inquérito ou Ação Penal perante o Supremo Tribunal 
Federal, objetiva-se, muito além de evitar uma pauta 
negativa para o Poder Legislativo, propor a boa prática, 
no âmbito político, da observância, durante a realização 
dos acordos para a distribuição das presidências das 
Comissões, ao princípio constitucional da moralidade.

Sala das Sessões, 04 de abril de 2013. – Deputado 
Chico Alencar, PSOL/RJ.

RECURSO Nº 192, DE 2013 
(Do Sr. José Genoíno)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8º 
do Regimento Interno, da decisão da Pre-
sidência que indeferiu a Questão de Ordem 
nº 262, de 2013, a respeito da emenda de 
redação aprovada à PEC nº 544, de 2002.

DESPACHO: SUBMETA-SE AO PLENÁ-
RIO, APÓS TER SIDO OUVIDA A COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDA-
DANIA, NOS TERMOS DO ART. 95, § 8º, DO 
REGIMENTO INTERNO. PUBLIQUE-SE.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

Questão de Ordem N°262 Autor Parlido/VE Data-
-Hora Legislatura JOSE GENOINO PT-SP 03104/2013 
00:00 54 Presidente da Sessão ANDRE VARGAS 
(PT-PR)

Ementa

Após aprovação, em primeiro turno, de PEC ori-
ginária do Senado e emendada na Câmara, levanta 
questão de ordem, quando da votação em segundo 
turno, para solicitar o retorno da PEC ao Senado, por 
julgar que a emenda aprovada foi substitutiva, e não 
redacional.

Texto da Questão de OrdemO SR. JOSÉ GE-
NOiNO (PT-SP. Questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos uma questão 
de ordem antes de terminar o primeiro turno da PEC 
que vai entrar na pauta agora. E por isso que tenho 
que fazer essa questão de ordem agora.

Quando apresentei a questão de ordem, citei o 
ad. 118, § 4°, que diz o seguinte:

Art. 118 
§ 4° Emenda substitutiva é a apresentada como 

sucedânea a parte de outra proposição -foi a que veio 
do Senado -, denominando-se ‘substitutivo quando a al-
terar, substancial ou forrnalniente,” – não é só conteúdo, 
formalmente – em seu conjunto; considera-se formal a 
alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento 
da técnica legislativa.’ O § 4°do art. 118 é claro.

Agora, nobres colegas, qual é o teor da emenda 
do Senado? O teor da emenda do Senado diz, nos §§ 11 
e 12 ao art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias:

“Os Tribunais, a que se refere o § 11,” – 
que são os Tribunais da 6ª e da 7ª Regiões 
-deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da promulgação desta Emen-
da, observado, quanto à sua composição, o 
estabelecido nos incisos 1 e II do art. 107 da 
Constituição (...).”

O que a emenda substitutiva da Câmara fez? Os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª e da 7ª Regiões 
deverão ser instalados no prazo de 6 meses, a contar 
da promulgação desta Emenda Constitucional.

Portanto, é uma emenda substitutiva.
Por que essa questão se coloca agora, Sr. Presi-

dente? Porque, ao se aprovar em segundo turno, como 
nós vamos fazer agora, essa emenda substitutiva terá 
que ir para o Senado, porque ela é uma emenda substi-
tutiva, e a emenda substitutiva necessita de deliberação 
nas duas Casas, conforme o quorum de três quintos.

Essa questão, Sr. Presidente...
O SR. RUBENS BUENO – Para contraditar, Sr. 

Presidente.
O SR. FABIO TRAD – Para contraditar, Sr. Presi-

dente. Eu já tinha pedido. O SR. PRESIDENTE (André 
Vargas) – O Deputado Rubens já tinha pedido Con-
clua, Deputado Genoíno. O Deputado Genomno tem 
alguns segundos.

O SR. JOSE GENOINO – Eu vou concluir, so-
licitando...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Por favor, 
Deputado Genoíno, é conhecida a questão de ordem 
que VExa, apresenta. Nás já a recebemos.

O SR. JOSE GENOINO – Mas eu vou citar...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Temos 

um estudo.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Deixe-me terminar, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Conclua.
O SR. JOSE GENOINO – Vou concluir. VExa, 

deixa as pessoas concluírem seus raciocínios. E uma 
questão de paciência.

As páginas 265 e 285 das notas taquigráficas... 
Quando formulei essa questão de ordem, VExa, a re-
cebeu! E, depois que VExa. a recebeu, houve uma con-
testação, depois do recebimento da questão de ordem.

Então, eu tenho que levantar essa questão de 
ordem agora, porque entendo que a emenda substi-
tutiva terá que voltar ao Senado.
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Essa ques-
tão de ordem poderia ser apresentada agora, e, mesmo 
depois da votação, ela teria a mesma característica.

Mas V.Exa. a faz agora.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agora, 

falará o Deputado Rubens Bueno, que já tinha pedi-
do, Deputado Fabio Trad. Desculpe-me. S.Exa. já tinha 
pedido, até antes do Deputado Genoino.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para contraditar. 
Apenas um registro, apenas um registro.

Nós acabamos de aprovar um projeto que dá 
incentivos à integração lavoura/pecuária, estudo da 
EMBRAPA de mérito, da melhor qualidade, que foi 
apresentado pelo então Deputado Rodrigo Roller-
nberg, hoje aqui presente como nosso Senador da 
República. Então, as homenagens a S.Exa., que teve 
essa iniciativa.

Mas, Sr. Presidente, contraditando, estamos vendo 
aqui fumaça onde não há fogo. Por que isso? Porque 
estamos vendo – a apresentação feita da questão de 
ordem – que é uni substitutivo de técnica legislativa. 
Não há mudança no mérito. Quero destacar que a 
criação desses Tribunais é para atender ao povo bra-
sileiro, especialmente àqueles que mais precisam. 
A partir da Constituição de 1988, a Justiça Federal 
ampliou suas tarefas. Antes, tratava das questões de 
contratos, questões do INSS; aí passou à educação, 
à saúde, ao bem-estar e tanta coisa. E são milhares e 
milhares, milhões de processos. Então, é preciso rea-
firmar: aqui estamos tratando de um substitutivo que 
trata apenas da técnica legislativa, e não do conteúdo, 
muito menos do mérito dessa PEC.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Fabio Trad, para contraditar. E nós já vamos resolver...

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, apenas para complementar 
as ponderações do Deputado que me antecedeu. De 
fato, a emenda de redação não altera o mérito da pro-
posição, que já foi votada em primeiro turno. Portanto, 
o Plenário já está pronto, porque a discussão amadu-
recida, para, em se exaurindo a matéria, discuti-Ia e 
votá-la no segundo turno.

Não havendo alteração no mérito, não há que 
voltar para o Senado.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, 
veja, após aquele episódio remetemos para a nossa 
consultoria jurídica, que deu parecer de que a emen-
da foi apenas redacional. Portanto, não aceitamos a 
questão de ordem do Deputado José Genoíno.

O SR. JOSE GENOINO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, só para re-
gistrar. Não vou contestar. Democraticamente, recorro 

à Comissão de Constituição e Justiça, porque é um 
assunto importante.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – E um 
bom debate.

Decisão

Presidente que proferiu a Decisão
Andre Vargas (PT-PR).

Ementa

Informa ao Deputado José Genoíno que a questão 
já tinha sido decidida quando da votação da PEC em 
primeiro turno e que, consultada a consultoria jurídi-
ca, o entendimento é o de que a emenda aprovada na 
Câmara é de redação, não alterando o mérito da PEC.

RECURSO Nº 192, DE 2013

Autor do Recurso

José Genoíno (PT-SP)

Ementa

RECURSO N° 192, DE 2013

Recorre nos termos do art. 95, § 8° do Regimen-
to Interno, da decisão da Presidência que indeferiu 
a Questão de Ordem n. 262, de 2013, a respeito da 
emenda de redação aprovada à PEC nº 544, de 2002.

Última Ação: PLEN – 10/04/2013 – Apresentação 
do Recurso nº 192/201 3, pelo Deputado José Genoíno 
(PT-SP), que: “[EMENTA!].

RECURSO Nº 196, DE 2013 
(Da Sra. Jandira Feghali)

Requer a apreciação do Plenário do 
Projeto de Lei nº 1.182, de 2011.

DESPACHO:PUBLIQUE-SE. SUBMETA-
-SE AO PLENÁRIO.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, nos termos do 

art. 132, § 2º c/c o art. 58, § 1° do Regimento Interno, 
recorrem ao Plenário contra a apreciação conclusiva 
do Projeto de Lei nº 1.182, de 2011 que dispõe sobre 
a regulamentação da venda de bilhetes para apresen-
tações artísticas e jogos de futebol, discutido e votado 
nos termos do art. 58, § 2º, inciso I, da Constituição 
Federal, apreciado pelas Comissões de Defesa do 
Consumidor e Constituição e Justiça e de Cidadania 
pelas seguintes razões:

A proposta em comento tem por objetivo a regu-
lamentação da venda de bilhetes para apresentações 
artísticas e jogos de futebol, matéria pertinente às 
atribuições da Comissão de Cultura;
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Quando da apreciação do projeto de lei pela Co-
missão de Constituição e Justiça, em março do corrente 
ano, o despacho de distribuição não foi revisto, impos-
sibilitando aos parlamentares membros da Comissão 
de Cultura se manifestar sobre o projeto em questão;.

A regulamentação da venda de bilhetes para 
apresentações artísticas e jogos de futebol é tema de 
profunda relevância, cuja discussão merece ser fo-
mentada pela apreciação de Plenário, possibilitando 
participação ampla dos Nobres Deputados.

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2013.
Jandira Feghali,PC do B/RJ

Proposição: REC 0196/13
Autor da Proposição: JANDIRA FEGHALI E OUTROS
Data de Apresentação: 17/04/2013
Ementa: Requer a apreciação do Plenário do Projeto 
de Lei nº 1.182, de 2011.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

Confirmadas
1 AFONSO FLORENCE PT BA
2 ALEX CANZIANI PTB PR
3 ALEXANDRE ROSO PSB RS
4 AMAURI TEIXEIRA PT BA
5 ANDRÉ ZACHAROW PMDB PR
6 ANSELMO DE JESUS PT RO
7 ARTHUR OLIVEIRA MAIA PMDB BA
8 ASSIS DO COUTO PT PR
9 ASSIS MELO PCdoB RS
10 ÁTILA LINS PSD AM
11 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
12 BENEDITA DA SILVA PT RJ
13 BETO FARO PT PA
14 BOHN GASS PT RS
15 CARLOS MAGNO PP RO
16 CHICO LOPES PCdoB CE
17 COSTA FERREIRA PSC MA
18 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
19 DILCEU SPERAFICO PP PR
20 DOMINGOS DUTRA PT MA
21 EDSON SANTOS PT RJ
22 FRANCISCO PRACIANO PT AM
23 FRANCISCO TENÓRIO PMN AL
24 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
25 HÉLIO SANTOS PSD MA
26 HEULER CRUVINEL PSD GO
27 HUGO LEAL PSC RJ

28 IRINY LOPES PT ES
29 IZALCI PSDB DF
30 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ
31 JESUS RODRIGUES PT PI
32 JOÃO MAIA PR RN
33 JOÃO PAULO LIMA PT PE
34 JOSÉ GENOÍNO PT SP
35 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
36 JOSIAS GOMES PT BA
37 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
38 JÚNIOR COIMBRA PMDB TO
39 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
40 LIRA MAIA DEM PA
41 LUCI CHOINACKI PT SC
42 LUCIANO CASTRO PR RR
43 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
44 LUIZ COUTO PT PB
45 MANDETTA DEM MS
46 MÁRCIO MARINHO PRB BA
47 MARCON PT RS
48 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
49 MOREIRA MENDES PSD RO
50 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
51 ODAIR CUNHA PT MG
52 ODÍLIO BALBINOTTI PMDB PR
53 ONYX LORENZONI DEM RS
54 OTAVIO LEITE PSDB RJ
55 PADRE JOÃO PT MG
56 PEDRO UCZAI PT SC
57 POLICARPO PT DF
58 RENATO ANDRADE PP MG
59 ROBERTO BALESTRA PP GO
60 RONALDO FONSECA PR DF
61 ROSINHA DA ADEFAL PTdoB AL
62 SEVERINO NINHO PSB PE
63 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
64 VALDIVINO DE OLIVEIRA PSDB GO
65 VICENTE CANDIDO PT SP

REQUERIMENTO Nº 6.719, DE 2013 
(Do Sr. Izalci)

Requer a realização de Sessão Solene 
da Câmara dos Deputados para celebrar o 
dia do Administrador

DESPACHO: Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

68 do Regimento Interno, realização da Sessão Solene 
no dia 09 de setembro de 2013, às 10h, para come-
morar o dia do Administrador.
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Justificação

Um administrador está sempre focado em resul-
tados, indicadores, medidores de desempenho, en-
fim, tudo que possa gerar mais ao negócio resultado 
prático àquele preceito mais importante do que todos, 
que é o cliente.

Então, o administrador tem foco no negócio, no 
seu core business, tema visão de que tudo que é feito 
no escritório deve reverter ao cliente, ou seja, ter um 
administrador é administrar a dor da gestão interna.

As empresas não são obrigadas a terem um pro-
fissional Administrador, porém o reflexo disso é que a 
maioria das empresas fecham suas portas nos primei-
ros anos de vida. A administração é importante para 
as empresas, mas também é útil para nós mesmos, 
para que saibamos administrar nossas próprias vidas.

A Administração é a profissão que mais cresce 
no Brasil e no mundo. E temos muito que comemorar. 
Nestes 45 anos, o Sistema CFA/CRAs – Conselhos 
Federal e Regionais de Administração tem desenvol-
vido ações para promover a difusão da Ciência da 
Administração e a valorização da profissão em busca 
da defesa da sociedade.

A implementação de projetos direcionados para 
a fiscalização e para a formação profissional permitiu 
a consolidação da atuação dos Administradores no 
mercado de trabalho. Hoje, cada vez mais profissionais 
qualificados e registrados nos CRAs estão à frente de 
cargos estratégicos em órgãos públicos e empresas 
privadas. 

São profissionais capazes de observar, questio-
nar, interpretar, liderar e tomar decisões com foco em 
cada fase do projeto. Empreendedorismo, dedicação, 
comunicação, ousadia e percepção somam-se às qua-
lidades dos Administradores, profissionais imprescin-
díveis para o sucesso das organizações.

Diante disso, entendemos ser necessária a reali-
zação da presente Sessão Solene em epígrafe visando 
homenagear este profissional que presta relevantes 
serviços ao País seja na área pública ou privada.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2013. 
– Deputado Federal Izalci, PSDB/DF.

Apoiamentos:

REQUERIMENTO Nº 7.566, DE 2013 
(Do Sr. Moreira Mendes)

Requer a retirada de tramitação da Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 44/2008 
do Sr. Moreira Mendes.

DESPACHO: Encaminhe-se à Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, tendo em vista o decidido na Questão 
de Ordem n. 450, de 2009, na qual se firmou 

o entendimento de que cabe ao Presidente da 
Comissão competente, atendidos os requisi-
tos do caput do art. 104 do Regimento Interno, 
deferir tal solicitação. Publique-se. Oficie-se.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 104 do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de 
tramitação da Proposta de Fiscalização e Controle 
nº 44 de 2008, do Sr. Moreira Mendes, que “Propõe à 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – CMADS realizar fiscalização da origem, fun-
damentação, legalidade, custos, ônus público e demais 
ações na formatação de políticas públicas ambientais, 
em especial a proposta de criação de unidades de 
conservação (UCs), a suspensão ou o cancelamento 
de atividades produtivas como os Planos de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS), o atraso em liberações, 
autorizações e licenciamentos, em todos os ramos de 
ação ambiental do Poder Público, além de fiscaliza-
ções sem o devido amparo da avaliação do processo 
sistêmico da legislação em vigor e com rigor superior 
ao determinado nas fases de aplicação da legislação”.

Sala das sessões, em 17 de abril de 2013. – 
Moreira Mendes, Deputado Federal – PSD/RO.

REQUERIMENTO Nº 7.567, DE 2013 
(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Requer a Convocação de Sessão So-
lene da Câmara dos Deputados em home-
nagem aos 75 anos das Organizações Jai-
me Câmara.

DESPACHO: Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exª, com base no art. 68, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a con-
vocação de sessão solene da Câmara dos Deputa-
dos, em homenagem aos 75 anos das Organizações 
Jaime Câmara.

Justificação

A Organização Jaime Câmara é um conglome-
rado que reúne emissoras de rádio, televisão, jornais 
e outras mídias, sendo o maior grupo empresarial do 
Centro-Oeste.

Foi criada em 1938 com a fundação do jornal “O 
Popular” e, atualmente, possui onze emissoras de te-
levisão afiliadas à Rede Globo, oito emissoras de rádio 
e três jornais. A Organização é comprometida com os 
problemas e com o progresso de Goiás, como exem-
plo, o projeto Agenda Goiás, desenvolvido pelo jornal, 
que discute os problemas e apresenta soluções para 
demandas em cada região do Estado.
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A participação de O Popular e da família Câma-
ra no desenvolvimento de Goiás é marcada tanto pelo 
caráter empreendedor da empresa como pela partici-
pação política. O crescimento notável que o Estado 
alcançou nas últimas décadas contou com uma parti-
cipação destacada desta família que honra e dignifica 
os goianos.

Os projetos da Organização têm papel relevante 
nas diversas culturas, abordando aspectos que vão da 
cidadania ao esporte, do folclore à ecologia, mantendo 
o respeito aos princípios democráticos, éticos, morais 
e ao direito de informação aos milhões de cidadãos 
brasileiros e, em especial, aos cidadãos goianos. Ade-
mais, abraça projetos de responsabilidade social, atu-
ando com crianças, cidadania e esportes, entre outros.

Por ser uma instituição que permite e colabora 
com mudanças nas áreas política, econômica e sócio-
-cultural, em Goiás e no Brasil, merece todos os mé-
ritos pelo seu compromisso de informação aos teles-
pectadores brasileiros, fazendo um jornalismo sério, 
honesto e comprometido com a sociedade.

Ante ao exposto, considero de extrema impor-
tância render homenagem aos setenta e cinco anos 
do jornal O Popular, comemorado neste mês de abril, 
juntamente com a TV Anhanguera, que em outubro 
deste ano comemora cinquenta anos.

Sala das Sessões, em de 2013. – Deputado 
Ronaldo Caiado, DEMOCRATAS/GO.

REQUERIMENTO Nº 7.585, DE 2013 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Requer a inclusão ou adesão como 
autor do Requerimento nº 7009/2013 de au-
toria do Dep. Assis Melo, que nos termos 
do art. 68 do Regimento Interno propõe a 
realização de Sessão Solene da Câmara dos 
Deputados, para comemorar os 70 anos da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

DESPACHO: Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente:
Em 8 de abril, apresentei o Requerimento n 

6958/2013 (doc. Anexa) para a realização de uma 
Comissão Geral que pretendia homenagear os 70 
anos da CLT e debater sobre os desafios da legisla-
ção trabalhista para os próximos 70 anos. Não obs-
tante o requerimento de minha autoria anteceder ao 
requerimento mencionado na ementa, tendo em vista 
a semelhança dos objetos pretendidos, solicito minha 
adesão ou inclusão como autor do requerimento que 
convoca Sessão Solene, já designada para o próximo 

dia 15 de maio para homenagear os 70 anos da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Justificação

Considerando a importância do dia 1º de maio 
quando se comemora o Dia do Trabalho, e que nesta 
data há exatamente 70 anos, foi criada a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, outorgada pelo Presidente 
Getúlio Vargas, e motivo de demonstração do avanço 
das conquistas sociais principalmente para a camada 
mais pobre dos trabalhadores.

Considerando que nesses últimos 70 anos, as 
inovações trazidas pela Consolidação das Leis do Tra-
balho, foram definitivamente incorporadas às relações 
de trabalho, mas que ainda, há muito a ser feito para 
afirmar às conquistas desses direitos.

Considerando a proximidade da data do dia 1º de 
maio, momento propício para que se possa homena-
gear e também dar início às discussões dos 70 anos 
da CLT, e para que possa avançar cada vez mais na 
consolidação desses direitos. 

Sala das Sessões, em de de 2013. – Deputado 
Wellington Fagundes.

DESPACHOS DO PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA/SGM

Ofícios nº 1.657/2013, nº 4.380/2013 e 
nº 4.481/2013, do Supremo Tribunal Federal. 
Comunicação das decisões nos Mandados de 
Injunção nº 5.580/DF, nº 5.148/DF e n. 3.677/
DF, respectivamente.

Publique-se.
Em 24-4-13
Ofícios nº 4.306/2013, nº 4.313/2013, nº 

4.325/2013 e nº 4.332/2013 do Supremo Tri-
bunal Federal. Comunicação das decisões nos 
Mandados de Injunção nº 4.497/DF, nº 4.502/
DF, nº 4.550/DF e nº 4.552/DF, respectivamente.

Publique-se.
Em 24-4-13

ATO DA PRESIDÊNCIA

Em aditamento ao Ato da Presidência de 17 de 
abril de 2013, que criou o “Grupo de Trabalho des-
tinado a debater a questão das terras indígenas”, 
designo o Deputado Luis Carlos Heinze (PP/RS) para 
compor o referido Grupo.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2013. – Henrique Eduar-
do Alves, Presidente.
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Em aditamento ao Ato da Presidência de 17 de 
abril de 2013, que criou o “Grupo de Trabalho des-
tinado a debater a questão das terras indígenas”, 
designo o Deputado Nilson Leitão (PSDB/MT) para 
compor o referido Grupo.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2013. Henrique Eduardo 

Alves, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nona Reunião Ordinária de Audiência 
Pública realizada em 16 de abril de 2013.

Às quatorze horas e trinta e seis minutos do 
dia dezesseis de abril de dois mil e treze, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 6 da 
Câmara dos Deputados. Presentes os deputados: Gia-
cobo – Presidente; Moreira Mendes e Abelardo Lupion 
– Vice-Presidentes; Alexandre Toledo, Bohn Gass, Celso 
Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Lira Maia, 
Luis Carlos Heinze, Luiz Nishimori, Natan Donadon, 
Nelson Padovani, Odílio Balbinotti, Raimundo Gomes 
de Matos e Vitor Penido – Titulares; André Zacharow, 
Chico das Verduras, Edinho Araújo, Eduardo Sciarra, 
Eleuses Paiva, Jesus Rodrigues, Josias Gomes e Paulo 
Cesar Quartiero – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Givaldo Carimbão e Osmar Serraglio, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Beto Faro, 
Carlos Magno, Davi Alves Silva Júnior, Domingos Sá-
vio, Francisco Tenório, Giovanni Queiroz, Hélio San-
tos, Homero Pereira, Humberto Souto, Jairo Ataíde, 
Josué Bengtson, Júnior Coimbra, Junji Abe, Leandro 
Vilela, Luci Choinacki, Marcelo Castro, Marcon, Nelson 
Meurer, Nilson Leitão, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, 
Reinaldo Azambuja, Roberto Balestra e Valmir Assun-
ção. Justificaram a ausência os Deputados Bernardo 
Santana de Vasconcellos, Homero Pereira, Nilson Lei-
tão e Valdir Colatto. ABERTURA – Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos, cumprimentou a todos, agradeceu a pre-
sença dos parlamentares e convidados e esclareceu 
que a reunião destinava-se à discussão do seguinte 
tema: “A comercialização, cultivo, técnicas de produ-
ção e usos de insumos da mandioca e seus derivados, 

além de debater a importância do produto na economia 
nacional e na cultura do País”. O Presidente passou a 
direção dos trabalhos ao Deputado Alexandre Toledo, 
autor do Requerimento nº 313/2013, que originou esta 
Audiência Pública. O Presidente em exercício registrou 
as presenças do Senhor Alay Correia de Amorim, Su-
perintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento em Alagoas, e da Senhora Maria Inês 
Nogueira Pacheco, Presidenta da Emater/AL. Em se-
guida o Presidente em exercício convocou os convi-
dados presentes para compor a Mesa a fim de iniciar 
o debate, esclarecendo-os que teriam vinte minutos 
para suas exposições e concedendo-os a palavra na 
seguinte ordem: PETRARCAS SANTOS, Assessor da 
Diretoria de Política Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; NILTON PINHO DE 
BEM, Diretor do Departamento de Geração de Renda 
e Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário; DOMINGO HAROLDO, Chefe da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura, representando o presidente 
da EMBRAPA; CARLOS ESTEVÃO LEITE, Presidente 
do XV Congresso Brasileiro da Mandioca e Supervisor 
do Setor de Gestão de Transferência e Tecnologia da 
Embrapa; e JOÃO EDUARDO PASQUINI, Presidente 
da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de 
Mandioca – ABAM. Dando continuidade à reunião, o 
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Osmar 
Serraglio. Logo após, o Presidente concedeu o uso da 
fala ao público presente, e, nesta oportunidade, falaram 
os Senhores: Joselito da Silva Motta, pesquisador da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura; e Cesário Ramalho 
da Silva, Presidente da Sociedade Rural Brasileira. O 
Presidente passou, então, a palavra ao Deputado Gi-
valdo Carimbão. Continuando, não havendo mais nada 
a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
os participantes e convidados e encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e quarenta e seis minutos. O intei-
ro teor foi gravado, passando as notas taquigráficas a 
integrarem o acervo documental desta reunião. E, para 
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente da Comissão, Deputado Giacobo, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

Ata da Décima Reunião Ordinária (Deliberativa) 
realizada em dezessete de abril de 2013.

Às dez horas e trinta e três minutos do dia de-
zessete de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
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Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 6, da 
Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente 
da Comissão, na forma regimental, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 05/13. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 
Giacobo – Presidente; Moreira Mendes, Luci Choinacki 
e Abelardo Lupion – Vice-Presidentes; Alexandre To-
ledo, Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Bohn Gass, 
Carlos Magno, Celso Maldaner, Davi Alves Silva Júnior, 
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Francisco Tenório, 
Giovanni Queiroz, Hélio Santos, Jairo Ataíde, Josué 
Bengtson, Júnior Coimbra, Junji Abe, Leandro Vilela, 
Lira Maia, Luis Carlos Heinze, Luiz Nishimori, Marce-
lo Castro, Marcon, Nelson Meurer, Nelson Padovani, 
Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Raimundo Gomes 
de Matos, Reinaldo Azambuja, Roberto Balestra, Val-
mir Assunção e Vitor Penido – Titulares; Alfredo Kaefer, 
André Zacharow, Chico das Verduras, Edinho Araújo, 
Edson Pimenta, Eduardo Sciarra, Eleuses Paiva, Gio-
vani Cherini, Heuler Cruvinel, Jesus Rodrigues, Josias 
Gomes, Lúcio Vale, Márcio Marinho, Marcos Montes, 
Mário Heringer, Nilton Capixaba, Padre João, Wan-
denkolk Gonçalves e Wellington Roberto – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Beto Faro, 
Domingos Sávio, Homero Pereira, Humberto Souto, 
Natan Donadon, Nilson Leitão e Pedro Chaves. Justi-
ficaram a ausência os Deputados Homero Pereira, 
Nilson Leitão e Valdir Colatto. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 8ª (Delibe-
rativa), Reunião Ordinária, realizada no dia dez de abril 
de 2013, tendo solicitado ao Secretário que procedes-
se à leitura do documento. O Deputado Celso Maldaner 
requereu a dispensa da leitura da Ata, em razão de 
esta haver sido distribuída previamente aos membros 
da Comissão. Aprovado o Requerimento, em votação, 
a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente co-
municou a visita ao Tribunal de Contas da União, em 
café da manhã, nesta data, quando tratou de diversos 
assuntos fiscalizatórios, entre eles a da fiscalização 
de abatedouros. Informou a disposição do Tribunal de 
enviar representantes para participar de audiências 
públicas relativas a temas correlatos às atribuições 
daquele Órgão de contas. Deu ciência do Ofício 
187/2013, do Gabinete, que encaminhou atestado mé-
dico que justifica a ausência do Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos, nos dias 16, 17 e 18 deste 
mês. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o 
Presidente submeteu à apreciação: A – Requerimen-
tos sobre a mesa: 1 – Requerimento Nº 351/13 – do 
Sr. Luis Carlos Heinze e outros – que “Solicita inclusão 
em extrapauta do requerimento que “Requer ao Tribu-

nal de Contas da União – TCU – informações a res-
peito de contratos de arrendamento de imóveis rurais 
da União havidos por meio de licitação para utilização 
pecuária e agrícola do Campo de Instrução Barão de 
São Borja, em Rosário do Sul – RS.””. Com a aquies-
cência do Plenário da Comissão, foi dispensada a vo-
tação nominal. Aprovado por unanimidade. 2 – Re-
querimento Nº 352/13 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que 
“Requer ao Tribunal de Contas da União – TCU – in-
formações a respeito de contratos de arrendamento 
de imóveis rurais da União havidos por meio de licita-
ção para utilização pecuária e agrícola do Campo de 
Instrução Barão de São Borja, em Rosário do Sul – 
RS.”. Admitido, discutiram a proposição os deputados 
Carlos Magno, que sugeriu a ampliação das situações 
a serem relatadas pelo TCU, para alcançar outras re-
giões do País, notadamente o estado de Rondônia; e 
Marcon. Em votação, aprovado por unanimidade, 
com o acréscimo de outras situações a serem indica-
das pelo Deputado Carlos Magno. 3 – Requerimento 
Nº 356/13 – do Sr. Onyx Lorenzoni e outros – que “Re-
quer a inclusão de matéria extrapauta” – para incluir o 
REQ 354/13. Com a aquiescência do Plenário da Co-
missão, foi dispensada a votação nominal. Em votação, 
aprovado por unanimidade. 4 – Requerimento 354/13 
– do Sr. Onyx Lorenzoni, que “Solicita realização de 
Audiência Pública para esclarecer as denúncias vei-
culadas por reportagem da revista IstoÉ, assinada pela 
jornalista Sandra Borin, e que aponta irregularidades 
nas condições sanitárias de abatedouros e na fiscali-
zação da carne vendida no Brasil.”. Admitido, discutiram 
a proposição os deputados Carlos Magno, Luis Carlos 
Heinze, Domingos Sávio, Marcos Montes e Abelardo 
Lupion. O deputado Giacobo sugeriu a inclusão de 
convite a representante do TCU e de Frigoríficos. Em 
votação, aprovado por unanimidade, com a inclusão 
de representante do TCU. PROPOSIÇÕES CONS-
TANTES DA PAUTA DIVULGADA: B – Requerimentos: 
5 – Requerimento Nº 339/13 – do Sr. Paulo Cesar 
Quartiero – que “requer a realização de missão oficial 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados 
– CAPADR para visitar a reserva Indígena Raposa 
Serra do Sol, no Estado de Roraima – RR, com o ob-
jetivo de verificar efeitos positivos e negativos decor-
rentes da demarcação desta área”. Após a manifesta-
ção do Autor, que anunciou a disposição de retirar o 
Requerimento, discutiram a proposição a deputada 
Luci Choinacki, e os deputados Luis Carlos Heinze, 
Josias Gomes, Moreira Mendes, Abelardo Lupion, Rei-
naldo Azambuja, Padre João, Assis do Couto e Valmir 
Assunção. Retirado de pauta por solicitação do Autor. 
6 – Requerimento Nº 348/13 – do Sr. Raimundo Go-
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mes de Matos – que “requer Audiência Pública para 
discutir as questões relativas à produção brasileira do 
CAJU”. Como subscritor autorizado da proposição, 
defendeu-a o deputado Domingos Sávio. Em votação, 
aprovado por unanimidade. C – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE – 7 – Projeto 
de Lei Complementar Nº 156/00 – do SENADO FE-
DERAL – EDISON LOBÃO – (PLS 338/1999) – que 
“institui o Sistema de Apoio ao Seguro Rural, de acor-
do com o disposto nos incisos II e IV do art. 192 da 
Constituição Federal, e dá outras providências”. (Apen-
sados: PLP 27/1999 e PLP 57/2007) Relator: Deputa-
do Dilceu Sperafico. Parecer: pela rejeição deste, do 
PLP 27/1999 e do PLP 57/2007, apensados. Vista ao 
Deputado Jesus Rodrigues, em 10/04/2013. Discutiram 
a proposição os deputados Carlos Magno, Marcon e 
Jesus Rodrigues, que apresentou voto em separado, 
pela aprovação do PLP 57/2007 e rejeição do PLP 
156/00 e do PLP 27/1999. Antes da leitura do Parecer, 
foi apresentado Requerimento de autoria do Deputado 
vice-líder do PT Bohn Gass, de preferência de votação, 
para colocar, “com base no Artigo 161, Parágrafo 4º, 
do Regimento Interno, à preferência de votação do 
PLP 57/2007, do Sr. Beto Faro.”. O Presidente indefe-
riu o Requerimento, tendo em vista não ser regimental 
destacar projeto apensado, para apreciá-lo separado 
dos outros projetos apensados. Em votação, o Parecer 
do relator foi rejeitado, com o voto contrário do De-
putado Dilceu Sperafico. O Presidente designou o de-
putado Jesus Rodrigues para apresentar o Parecer 
vencedor. Em votação, o parecer vencedor foi apro-
vado nos termos do voto em separado do deputa-
do Jesus Rodrigues. 8 – Projeto de Lei Complemen-
tar Nº 103/11 – do Sr. João Rodrigues – que “institui o 
Estatuto da Microempresa Rural e da Empresa Rural 
de Pequeno Porte”. Relator: Deputado Celso Maldaner. 
Parecer: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados 
Abelardo Lupion, Moreira Mendes e Valdir Colatto, em 
10/04/2013. O Deputado Valdir Colatto apresentou voto 
em separado em 16/04/2013. Retirado de pauta por 
solicitação do Relator, que anunciou a presença, na 
Reunião, dos vereadores Antônio de Medeiros, do mu-
nicípio de Abelardo Luz, de Santa Catarina, e Carlos 
Pinto, e o suinocultor Sandro, do mesmo estado, que, 
entre outros produtores, recebeu da Cooperativa Au-
rora prêmio de reconhecimento. Registrada também a 
presença do vereador Evandro Soares, de Gravataí, 
do Estado do Rio Grande do Sul. D – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRA-
MITAÇÃO ORDINÁRIA – 9 – Projeto de Lei Nº 3.877/12 
– do Sr. Irajá Abreu – que “reduz a zero as alíquotas 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins inciden-

tes sobre operações com suplementos minerais des-
tinados à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, 
caprinos e equinos”. (Apensado: PL 4378/2012) Rela-
tor: Deputado Roberto Balestra. Parecer: pela aprova-
ção deste e do PL 4378/2012, apensado, com substi-
tutivo. Retirado de pauta por solicitação do Relator. 
10 – Projeto de Lei Nº 4.433/12 – do Sr. Padre Ton – 
que “altera o art. 12 da Lei nº 8.212 e o art. 11 da Lei 
nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre a contratação de empregados, em épocas de 
safra, e o exercício de atividade remunerada, em pe-
ríodo de entressafra ou defeso, por segurados espe-
ciais do Regime Geral de Previdência Social”. Relator: 
Deputado Carlos Magno. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta por solicitação do Relator. 11 – 
Projeto de Lei Nº 2.493/11 – do Sr. Taumaturgo Lima 
– que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 26 de abril 
de 2002, para estender às cooperativas e às colônias 
de pescadores artesanais os descontos especiais nas 
tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades con-
sumidoras classificadas na Classe Rural”. Relator: 
Deputado Alceu Moreira. Parecer: pela aprovação. Não 
deliberado ante a ausência do Relator. 12 – Projeto 
de Lei Nº 2.602/11 – do Sr. Nilson Leitão – que “altera 
as Leis nºs 12.188, de 11 de janeiro de 2010; 8.171 de 
17 de janeiro de 1991; 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993 e 4.504, de 30 de novembro de 1964 e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Raimundo Gomes 
de Matos. Parecer: pela aprovação. Não deliberado 
ante a ausência do Relator. BREVES COMUNICA-
ÇÕES: O Presidente informou que surtiu efeito o ape-
lo para que membros relatores de proposições com 
prazo de apresentação de parecer esgotado há muito 
ultimem relatórios e votos. Parabenizou os que aten-
deram o apelo, expresso na reunião deliberativa ime-
diatamente anterior a esta, e disse que essa conside-
ração seria importante para a produtividade legislativa 
da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te encerrou os trabalhos às doze horas e um minuto, 
antes, porém, convocou os senhores deputados a 
comparecerem à Reunião Deliberativa Ordinária no 
dia vinte e quatro de abril, às dez horas, que contaria 
com a presença do vice-presidente do Banco do Bra-
sil, para expor, ao início da Reunião, durante 30 minu-
tos, com igual tempo para debates, situação relativa 
ao Agronegócio. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, , 
Deputado Giacobo, e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária rea-
lizada em 23 de abril de 2013

Às catorze horas e cinquenta e três minutos do 
dia vinte e três de abril de dois mil e treze, reuniu-se 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos De-
putados, com a PRESENÇA dos Senhores Deputados 
Décio Lima – Presidente; Mauro Benevides e Luiz Car-
los – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Alessandro Mo-
lon, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de 
Sá, Arthur Oliveira Maia, Benjamin Maranhão, Beto 
Albuquerque, Bonifácio de Andrada, Cesar Colnago, 
Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Esperi-
dião Amin, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Iriny 
Lopes, João Campos, João Paulo Lima, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Lourival Mendes, 
Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marcelo Almeida, Marcos 
Medrado, Marcos Rogério, Odair Cunha, Onofre San-
to Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma-
galhães, Paulo Maluf, Renato Andrade, Ricardo Ber-
zoini, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Vicente Can-
dido, Vieira da Cunha e Vilson Covatti – Titulares; 
Ademir Camilo, Alberto Filho, Alexandre Leite, Anthony 
Garotinho, Armando Vergílio, Daniel Almeida, Davi Al-
ves Silva Júnior, Dudimar Paxiuba, Eduardo Azeredo, 
Gabriel Guimarães, Geraldo Simões, Gonzaga Patrio-
ta, João Dado, Keiko Ota, Laercio Oliveira, Lincoln 
Portela, Luiza Erundina, Marçal Filho, Mauro Lopes, 
Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Oziel Oliveira, Pau-
lo Teixeira, Reinaldo Azambuja, Renan Filho, Ricardo 
Tripoli, Sandro Alex, Sandro Mabel e Zezéu Ribeiro 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados 
André Figueiredo e Vitor Paulo, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Bruna Furlan, 
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edson Silva, 
Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fábio Ramalho, Fe-
lipe Maia, Heuler Cruvinel, João Paulo Cunha, Jorginho 
Mello, José Mentor, Leonardo Gadelha, Luiz de Deus, 
Márcio França, Mendonça Prado, Sandra Rosado, Ser-
gio Zveiter, Taumaturgo Lima, Valtenir Pereira e Vicen-
te Arruda. ABERTURA: O Presidente declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da décima 
quarta reunião ordinária, realizada em dezessete de 
abril. O Deputado Onofre Santo Agostini requereu dis-
pensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprova-
da. EXPEDIENTE: 1 – Ofício nº 089/2013, da Lideran-
ça do PPS, justificando a ausência do Deputado Ro-
berto Freire à reunião de 17 de abril 2013; 2 – Ofício-

-Circular nº 01/2013, da Procuradoria-Geral de Justiça 
Militar, comunicando a realização do Seminário Sul e 
Norte-americano de Direito Constitucional e Militar a 
ser realizado de 20 a 22 de maio 2013; 3 – Ofício nº 
380/2013, do Deputado Jorginho Mello, justificando 
ausência às reuniões dos dias 2, 3 e 4 de abril 2013; 
4 – Ofício nº 16/2013 do Deputado Delegado Protóge-
nes, justificando sua ausência às reuniões de 04 e 09 
de abril 2013. ORDEM DO DIA: Os Deputados, Onofre 
Santo Agostini, Lincoln Portela, João Paulo Lima, Na-
zareno Fonteles, Vilson Covatti, Paulo Magalhães, José 
Genoíno, Daniel Almeida, Eduardo Azeredo, Bonifácio 
de Andrada, Fabio Trad, João Campos, Esperidião 
Amin, Arnaldo Faria de Sá, Luiz Couto e Félix Men-
donça Júnior requereram, em lista de presença e con-
forme acordo firmado na Comissão, inversão de pau-
ta para apreciação dos itens cinquenta, cinquenta e 
um, quarenta e dois, vinte e nove, sessenta e seis, 
quarenta e um, quarenta, quarenta e nove, vinte e 
quatro, um, sessenta e quatro, trinta e três, setenta e 
três, trinta e oito, setenta e um e vinte e dois da pauta, 
respectivamente. I – Votações em bloco. Mantendo o 
acordo firmado com os membros da Comissão, a apre-
ciação de alguns itens da pauta foi realizada em blocos. 
Primeiro bloco: Redações finais de Projetos de Decre-
tos Legislativos (PDC’s) de renovação ou de outorga 
de serviços de radiodifusão, itens dois a doze da pau-
ta, e Redações Finais de Projetos de Lei apresentados 
conclusivamente na Comissão, itens treze a dezesse-
te da pauta. Entretanto, como houve apresentação de 
emendas à Redação Final do Projeto de Lei nº 1.391/11, 
item dezesseis da pauta, foi então retirado do primeiro 
bloco para apreciação em separado. Segundo bloco: 
PDC’s de concessão ou renovação de serviços de ra-
diodifusão, itens quarenta e cinco a quarenta e oito da 
pauta. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 1.391/11 – do Sr. Penna – que “dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício profissional de Designer, 
e dá providências”. Com Emenda de Redação. RELA-
TOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. Usou da pa-
lavra o Relator, Deputado Alessandro Molon. Não hou-
ve oradores inscritos para discussão. Em votação, foi 
aprovada a Emenda de Redação e a Redação Final. 
2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 146/11 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2800/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Cultural Araucária de Pinhal da Serra a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Pinhal da Serra, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 3 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
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LATIVO Nº 575/12 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 2592/2010) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Comunicações Jatobá Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Perolândia, Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado ALESSANDRO MOLON. 4 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 665/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 180/2012) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, 
Cultural e de Radiodifusão de Três Arroios – ACERA-
TRES a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Três Arroios, Estado do Rio Grande 
do Sul”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 666/12 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
186/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Unidos de Bonito de Minas a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Bonito de Minas, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 6 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 685/12 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 104/2012) – que 
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Triângulo FM Ltda. para executar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 7 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 690/12 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 133/2012) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Delta do Jacuí a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São Jerônimo, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ALESSANDRO MOLON. 8 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 720/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 23/2012) – que “aprova o ato que 
autoriza a ONG Cultural Goiabalense a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
José do Goiabal, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado ALESSANDRO MOLON. 9 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 736/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 101/2012) – que 

“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Muriaé, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputa-
do ALESSANDRO MOLON. 10 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 760/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 200/2012) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Rede Mundial de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Santo Ângelo, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ALESSANDRO MOLON. 11 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 763/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 223/2012) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Caibateense de Comuni-
cação, Cultura e Cidadania a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Caibaté, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ALESSANDRO MOLON. 12 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 765/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 225/2012) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de 
Barão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Barão, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 13 – 
REDAÇÃO FINAL DO 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 ALESSANDRO MO-
LON. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 5.896/09 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre 
a licença à gestante e à adotante, as medidas de pro-
teção à maternidade para militares grávidas e a licen-
ça-paternidade, no âmbito das Forças Armadas”. RE-
LATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 15 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.031/10 – do 
Sr. Vieira da Cunha – que “denomina “Viaduto Manoel 
Luiz Nunes” elevada situada no Município de São Le-
opoldo – RS”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO 
MOLON. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI Nº 2.841/11 – do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui 
no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho 
rodoviário que especifica”. RELATOR: Deputado ALES-
SANDRO MOLON. O Presidente anunciou a votação 
em bloco das Redações Finais dos Projetos de Decre-
to Legislativo de radiodifusão e dos Projetos de Lei 
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conclusivos. Em votação, foram aprovadas. 17 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/11 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1019/2006) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada ao Sistema Tambaú 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Santa Rita, Estado da Paraíba”. RELATOR: Depu-
tado LUIZ COUTO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. 18 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 35/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2458/2010) – que “aprova o ato que autoriza 
a ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores 
e Moradoras de Jaborandi a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Jaborandi, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado FÉLIX MEN-
DONÇA JÚNIOR. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 19 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 505/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2704/2011) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Alto Piranhas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
20 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
702/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 187/2012) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pedrabonitense de Radiodifusão a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Pedra 
Bonita, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. 21 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 752/12 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 169/2012) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural e de Radiodifusão Comuni-
tária de Curionópolis – ARCC a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Curionópolis, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. 22 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 769/12 – da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
114/2012) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-

lada, no Município de Canaã dos Carajás, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. O Presidente anunciou a discussão 
e a votação em bloco dos Projetos de Decreto Legis-
lativo de Radiodifusão. Não houve oradores inscritos 
para a discussão. Em votação, foram aprovados os 
Pareceres. O Deputado Décio Lima registrou, às ca-
torze horas e cinquenta e sete minutos, a presença 
dos atores Odilon Wagner, Beatriz Segall, Caco Ciocler 
e Tânia Bondezan, e os convidou à Mesa para que se 
manifestassem. II – Deliberações com inversões 
aprovadas. 23 – PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – do 
Senado Federal – Eduardo Azeredo e Flavio Arns – 
(PLS 188/2007) – que “dispõe sobre o benefício do 
pagamento de meia-entrada, para estudantes e idosos, 
em espetáculos artísticos-culturais e esportivos”. RE-
LATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. PARECER: 
Parecer com Complementação de Voto, Dep. Vicente 
Candido (PT-SP), pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste e das Emendas nºs 3 e 
6 apresentadas nesta Comissão, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemendas; e pela inconstitucionalidade das 
Emendas da Comissão de Defesa do Consumidor e 
das de nºs 4 e 5 apresentadas nesta Comissão. Os 
Deputados Marcelo Almeida, Ademir Camilo e Marcos 
Rogério apresentaram votos em separado. Proferido 
o parecer. Vista conjunta aos Deputados Ademir Ca-
milo, Alexandre Leite, Daniel Almeida, Eduardo Aze-
redo, Esperidião Amin, Felipe Maia, Hugo Leal, Louri-
val Mendes, Luiz Couto, Odair Cunha, Onofre Santo 
Agostini, Roberto Freire e Sergio Zveiter, em 26/03/2013. 
Proferida a complementação de voto, em 23/04/2013. 
O Relator, Deputado Vicente Candido, fez a leitura da 
complementação de voto e retirou de ofício a emenda 
nº 08. Os Deputados José Genoíno, Ronaldo Fonseca, 
Vitor Paulo, Arthur Oliveira Maia, Ricardo Berzoini, Dr. 
Grilo, Ademir Camilo e Vieira da Cunha pediram es-
clarecimentos ao Relator, que se manifestou em se-
guida. Usaram da palavra como líderes do PDT e PR, 
respectivamente, os Deputados André Figueiredo e 
Anthony Garotinho. Discutiram a matéria os Deputados 
Ademir Camilo e Marcelo Almeida. O Deputado An-
thony Garotinho sugeriu que os membros favoráveis 
à proposição retirassem suas inscrições em função do 
início próximo da Ordem do Dia. O Presidente suspen-
deu a discussão da matéria e manteve a seguinte lis-
ta de inscrições para continuação dos debates na pró-
xima reunião: Deputados Marcos Rogério, Félix Men-
donça Júnior, Weliton Prado, Daniel Almeida, Alessan-
dro Molon, Onofre Santo Agostini, Jandira Feghali, 
Paulo Maluf, Weverton Rocha, João Paulo Lima, Ben-
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jamin Maranhão, Henrique Fontana, Renan Filho, Es-
peridião Amin, Vieira da Cunha, Eduardo Azeredo, 
Ricardo Berzoini, Luiz Couto e Zezéu Ribeiro. ENCER-
RAMENTO: O Senhor Presidente encerrou a reunião 
às dezesseis horas e dez minutos em virtude do início 
da Ordem do Dia do Plenário, antes convocando reu-
nião ordinária para a próxima quarta-feira, vinte e qua-
tro de abril, às dez horas, para apreciar proposições 
remanescentes da pauta, asseguradas as inversões. 
E, para constar, eu, Alexandra Zaban Bittencourt, lavrei 
a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Décio Lima, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CULTURA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 10 
de abril de 2013.

Às quinze horas e quatro minutos do dia dez 
de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos 
Deputados. Jandira Feghali – Presidente; Evandro 
Milhomen e Jose Stédile – Vice-Presidentes; Cida 
Borghetti, Gabriel Chalita, Marcelo Almeida, Paulo 
Ferreira, Professor Sérgio de Oliveira e Stepan Ner-
cessian – Titulares; Edinho Araújo, Fátima Bezerra 
e Professora Dorinha Seabra Rezende – Suplentes 
Deixaram de comparecer os Deputados Acelino Popó, 
Angelo Vanhoni, Arolde de Oliveira, Domingos Sávio, 
Dr. Paulo César, Jean Wyllys, Nilmário Miranda, Pau-
lo Rubem Santiago, Pinto Itamaraty e Raul Henry. O 
Deputado Antônio Roberto justificou sua ausência na 
reunião ordinária realizada no dia 03 de abril de 2013. 
ABERTURA: Havendo número regimental, a senhora 
Presidenta declarou abertos os trabalhos e colocou 
à apreciação as Atas da 4ª e 5ª reuniões, realizadas 
nos dias 3 e 9 de abril de 2013, respectivamente. Em 
votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: a 
Presidenta comunicou o recebimento de diversas cor-
respondências congratulando o Colegiado pela criação 
da Comissão de Cultura e eleição da Mesa Diretora. 
Comunicou o recebimento de convite do Presidente da 
Câmara dos Deputados para o Seminário Internacio-
nal “Marco Legal da Primeira Infância”, de 16 a 18 de 
abril, no Auditório Nereu Ramos; conclamou o Cole-
giado a participar do seminário, observando a impor-
tância da Cultura na estruturação da legislação e do 
conjunto de políticas governamentais para a primeira 
infância. Comunicou, ainda, o recebimento de convite 

para a exposição “Dia do Índio – The Day After” que 
mostrará o grafite da cidade e o grafismo da floresta, 
dia 20 de abril, na Galeria Oscar 48 Gallery, em São 
Paulo. A Presidenta informou o recebimento de ofício 
do Presidente da Comissão de Educação, Ciência e 
Cultura da Assembléia da República Portuguesa, De-
putado Ribeiro e Castro, congratulando a Comissão e 
solicitando engajamento no projeto de comemoração 
do aniversário de oito séculos da Língua Portuguesa, 
que acontecerá no dia 27 de junho de 2014, em um 
dos estádios onde se disputará a Copa do Mundo de 
Futebol, com a participação de oito artistas de oito pa-
íses de Língua Portuguesa. A Presidenta comunicou 
que solicitou à Presidência da Casa autorização para 
que uma delegação da Comissão de Cultura partici-
pe do I Congresso Latinoamericano de Cultura Viva 
Comunitária, de 17 a 22 de maio, em La Paz, Bolívia; 
solicitou aos senhores membros interessados em par-
ticipar do congresso que entrassem em contato com 
a Secretaria da Comissão. Informou o recebimento de 
ofício do Líder do PMDB, Deputado Eduardo Cunha, 
indicando o Deputado Marcelo Almeida como repre-
sentante daquela Liderança junto à Comissão de Cul-
tura. Comunicou que foram efetuadas designações de 
relatorias nos dias 20 e 23 de março e nos dias 2 e 9 
abril de 2013. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 
1 – REQUERIMENTO Nº 9/13 – dos Srs. Penna e Jose 
Stédile – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca para discutir a importância de Vinicius de Moraes 
para a cultura brasileira”. O Deputado José Stédile 
subscreveu o requerimento e fez o encaminhamento 
da matéria. A Presidenta informou ao Colegiado que 
a Câmara dos Deputados, através do Centro Cultural 
Zumbi dos Palmares, realizaria no mês de julho uma 
mostra cultural em homenagem a Vinicius de Morais 
e sua obra, na forma de sarau literário; sugeriu que o 
Requerimento fosse apreciado não com o objetivo de 
realização de audiência Pública, mas como uma pro-
posta de parceria a ser firmada entre a Comissão de 
Cultura e o Centro Cultural Zumbi dos Palmares na re-
alização desse evento. APROVADO UNANIMEMENTE, 
COM A ALTERAÇÃO PROPOSTA. O Deputado José 
Stédile assumiu a Mesa durante a apreciação dos 
Requerimentos de autoria da Deputada Jandira Fe-
ghali. 2 – REQUERIMENTO Nº 10/13 – da Sra. Jandira 
Feghali – que “solicita seja realizada audiência pública 
para debater o financiamento de micro e pequenas 
empresas de comunicação nas diversas plataformas”. 
A Deputada Jandira Feghali fez o encaminhamento 
da matéria. Manifestou-se o Deputado Paulo Ferreira. 
APROVADO UNANIMEMENTE. 3 – REQUERIMENTO 
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Nº 11/13 – da Sra. Jandira Feghali – que “solicita seja 
realizada Exposição de artesanato das índias Kayapó”. 
A Deputada Jandira Feghali fez o encaminhamento 
da matéria. Manifestou-se o Deputado Paulo Ferreira. 
APROVADO UNANIMEMENTE. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 12/13 – dos Srs. Jean Wyllys e Fátima Bezerra – que 
“requer a criação de Subcomissão Especial destinada a 
tratar dos assuntos afetos à Cultura, Direitos Humanos 
e Minorias”. A Deputada Fátima Bezerra subscreveu 
o Requerimento e fez o encaminhamento da matéria. 
APROVADO UNANIMEMENTE. 5 – REQUERIMEN-
TO Nº 13/13 – dos Srs. Jean Wyllys e Fátima Bezerra 
– que “requer a realização de audiência pública para 
o lançamento da Campanha “Teatro Acessível. Arte, 
Prazer e Direitos””. A Deputada Fátima Bezerra subs-
creveu o Requerimento e fez o encaminhamento da 
matéria. Usou da palavra o Deputado Paulo Ferreira. 
APROVADO UNANIMEMENTE. 6 – REQUERIMEN-
TO Nº 14/13 – dos Srs. Jean Wyllys e Fátima Bezerra 
– que “requer a realização de Seminário “Religião e 
Diversidades”, a ser realizado no auditório Nereu Ra-
mos no dia 14/05/2013”. A Deputada Fátima Bezerra 
subscreveu o Requerimento e fez o encaminhamento 
da matéria. A Presidenta sugeriu a alteração do Re-
querimento, para uma proposta de parceria e apoio da 
Comissão na realização do Seminário LGBT do Con-
gresso Nacional, realizado anualmente por iniciativa e 
organização da Frente Parlamentar LGBT, não como 
um evento a ser realizado pela Comissão de Cultura. 
APROVADO UNANIMEMENTE, COM A ALTERAÇÃO 
PROPOSTA. 7 – REQUERIMENTO Nº 15/13 – do Sr. 
Paulo Ferreira – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discussão da Cadeia Produtiva da Eco-
nomia do Carnaval”. APROVADO UNANIMEMENTE. 
8 – REQUERIMENTO Nº 16/13 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “requer o envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo, sugerindo a elevação da Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia à condição de Biblioteca Nacional da 
Bahia”. Usaram da palavra os Deputados José Stédile 
e Paulo Ferreira. APROVADO UNANIMEMENTE. 9 – 
REQUERIMENTO Nº 17/13 – do Sr. Domingos Sávio 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater proposta de aprimoramento da Lei de Incentivo 
a Cultura”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – 
REQUERIMENTO Nº 18/13 – da Sra. Jandira Feghali 
e outros – que “requer a realização de Missão Oficial 
da Comissão de Cultura para participar do 1º Con-
gresso Latino Americano de Cultura Viva Comunitária, 
na cidade de La Paz, Bolívia, de 17 a 22 de maio de 
2013”. Subscreveram o Requerimento os Deputados 
Stepan Nercessian, Gabriel Chalita, Professora Dori-

nha Seabra Rezende, Fátima Bezerra, Jose Stédile, 
Marcelo Almeida, Paulo Ferreira e Evandro Milhomen. 
APROVADO UNANIMEMENTE. A Presidenta reiterou 
solicitação aos senhores membros de celeridade na 
apresentação dos relatórios dos projetos que lhes fo-
ram designados para relatoria. Antes de encerrar os 
trabalhos, às quinze horas e cinquenta e dois minu-
tos, a Presidenta comunicou a realização de reunião 
de trabalho, terça-feira, 16 de abril, às quinze horas, 
no gabinete da Presidência da Comissão de Cultura, 
para discussão e planejamento dos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela Comissão; e convocou os senho-
res membros para a reunião ordinária deliberativa, a 
realizar-se quarta-feira, 17 de abril, às quatorze horas, 
no mesmo local. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo docu-
mental da Comissão. E, para constar, eu, Nádia Lúcia 
das Neves Raposo, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pela Presidenta, 
Deputada Jandira Feghali, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CULTURA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada em 17 
de abril de 2013.

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia 
dezessete de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara 
dos Deputados. Jandira Feghali – Presidente; Nilmá-
rio Miranda, Evandro Milhomen e Jose Stédile – Vice-
-Presidentes; Arolde de Oliveira, Cida Borghetti, Jean 
Wyllys, Marcelo Almeida, Professor Sérgio de Olivei-
ra e Stepan Nercessian – Titulares; Danrlei de Deus 
Hinterholz, Edinho Araújo, Fátima Bezerra, Professora 
Dorinha Seabra Rezende e Zezéu Ribeiro – Suplentes 
Deixaram de comparecer os Deputados Acelino Popó, 
Angelo Vanhoni, Domingos Sávio, Dr. Paulo César, Ga-
briel Chalita, Paulo Ferreira, Paulo Rubem Santiago, 
Pinto Itamaraty e Raul Henry. A Deputada Cida Borghetti 
justificou sua ausência na reunião interna de trabalho, 
ocorrida no dia anterior, no gabinete da Presidência da 
Comissão. ABERTURA: A Presidenta comunicou aos 
senhores membros que em decorrência do início da 
Ordem do Dia no Plenário da Casa as matérias cons-
tantes da pauta não seriam apreciadas, destinando-se 
a reunião apenas a informes e registros. EXPEDIENTE: 
A Presidenta comunicou que o Colegiado teria audiên-
cia com o Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, 
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no Ministério da Educação, às 17h; reiterou convite 
aos senhores membros para participarem da audiên-
cia, destinada a expor ao senhor ministro o conjunto 
de pautas da Comissão de Cultura e convidá-lo para 
uma Audiência Pública na Comissão. A Presidenta 
solicitou que se manifestassem junto à Comissão os 
parlamentares interessados em integrar a delegação 
de membros do Colegiado para participar, em missão 
oficial, do Primeiro Congresso Latino-americano de 
Cultura Viva, de 18 a 20/05/2013, em La Paz, Bolívia. 
Comunicou ao Plenário que em reunião de trabalho, 
no dia anterior, os membros presentes concluíram pela 
necessidade de organização do calendário de trabalho 
da Comissão; acrescentou que decidiram pela alternân-
cia de realização de audiências, seminários e outros 
eventos culturais, para proporcionar maior visibilidade 
e repercussão das ações da Comissão; destacou os 
eventos culturais e outras ações a serem realizados 
pela Comissão na Casa e apresentou detalhes sobre 
os encontros “Expresso 168”, ciclo de encontros e 
debates entre setores da sociedade civil, gestores e 
parlamentares, como uma forma de mediação para dar 
celeridade e encaminhamento na solução das deman-
das dos diversos segmentos da área cultural. A De-
putada Fátima Bezerra fez registro sobre a realização 
do Seminário 3º Fórum Estadual do Movimento Brasil 
Literário, 15º Fórum Potiguar de Escolas Leitoras e 3º 
Fórum Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblio-
teca, em Natal, Rio Grande do Norte, na quinta-feira, 
18/04/2013; referiu-se, ainda, à realização do Café Li-
terário, parceria da Frente Parlamentar do Livro e da 
Leitura com a Frente Parlamentar das Bibliotecas, no 
dia 08 de maio, no Auditório Freitas Nobre, Câmara 
dos Deputados. O Deputado Professor Sérgio de Oli-
veira manifestou sua intenção de participar do Primeiro 
Congresso Latino-Americano de Cultura Viva. A seguir, 
a Presidenta relatou aos senhores membros sua par-
ticipação em reunião com o Presidente do Tribunal de 
Contas da União, juntamente com os presidentes de 
outras comissões técnicas da Casa, ocasião em que 
o presidente do TCU expôs a intenção daquela Corte 
de desenvolver trabalhos preventivos junto às gestões 
públicas e de subsidiar as comissões técnicas dessa 
Casa com suas auditorias e diagnósticos realizados 
sobre as diversas áreas; informou que encaminharia 
aos senhores membros relatório recebido do TCU ana-
lisando a aplicação da Lei de Incentivo à Cultura no 
Brasil. A Presidenta encerrou a reunião, às quatorze 
horas e cinquenta e nove minutos, em razão do início 
da Ordem do Dia no Plenário da Casa, nos termos do 
art. 46, § 1º, do Regimento Interno, ficando pendentes 

de deliberação as proposições constantes da pauta. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 17/13 – do Sr. Domingos Sávio – que 
“requer a realização de Audiência Pública para debater 
proposta de aprimoramento da Lei de Incentivo a Cul-
tura”. NÃO DELIBERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 
19/13 – da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende 
– que “requer, conforme o regimento interno da Câ-
mara dos Deputados, a criação de uma Subcomissão 
Especial para identificação de fontes de financiamen-
to para a Cultura”. NÃO DELIBERADO. 3 – REQUE-
RIMENTO Nº 20/13 – dos Srs. Evandro Milhomen e 
Jandira Feghali – que “solicita seja realizada audiência 
pública para debater propostas voltadas à atividade 
circense”. NÃO DELIBERADO. 4 – REQUERIMEN-
TO Nº 21/13 – da Sra. Jandira Feghali – que “solicita 
sejam realizados encontros denominados “Expresso 
168”, com chá da tarde, da Comissão da Cultura, com 
gestores, produtores e artistas para debater a política 
cultural”. NÃO DELIBERADO. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão. E, para constar, eu, 
Nádia Lúcia das Neves Raposo, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela 
Presidenta, Deputada Jandira Feghali, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CULTURA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião – Audiência Pública reali-
zada em 18 de abril de 2013. 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia de-
zoito de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Cultura, no plenário nº 10 do anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Nil-
mário Miranda – Vice Presidente. Compareceram os 
Deputados Jandira Feghali – Presidente; Marcelo Al-
meida – Titular; Edinho Araújo e Penna – Suplentes. 
Compareceu também a Deputada Erika Kokay, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Acelino Popó, Angelo Vanhoni, Arolde de Oliveira, Cida 
Borghetti, Domingos Sávio, Dr. Paulo César, Evandro 
Milhomen, Gabriel Chalita, Jean Wyllys, Jose Stédile, 
Paulo Ferreira, Paulo Rubem Santiago, Pinto Itamara-
ty, Professor Sérgio de Oliveira, Raul Henry e Stepan 
Nercessian. O Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência da aprovação 
do Requerimento nº 08/13, de autoria dos Deputados 
Nilmário Miranda e Erika Kokay, para discutir o “proces-



12620 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

so de fechamento do Teatro e da Faculdade de Artes 
Dulcina de Moraes”. O Senhor Presidente convidou 
para tomar assento à mesa a Senhora Deputada Eri-
ka Kokay e os Senhores José Delvinei Luiz dos San-
tos – Subsecretário do Patrimônio Histórico, Artístico 
e Cultural da Secretaria de Cultura do Distrito Federal; 
Cláudio Abrantes – Deputado Distrital e presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa do Teatro Dulcina 
de Moraes e o José Maria Bezerra de Paiva – Presi-
dente da Fundação Brasileira de Teatro. Feito isso, o 
Senhor Presidente esclareceu as normas de debates 
e, de imediato, concedeu a palavra ao Senhor José 
Maria Bezerra de Paiva. Em seguida fizeram uso da 
palavra os Senhores José Delvinei Luiz dos Santos e 
Cláudio Abrantes. Em seguida, o Presidente convidou 
para tomar assento à mesa e explanar sobre o tema, o 
Senhor Márcio Cristiano Pontes – Diretor da Faculda-
de de Artes Dulcina de Moraes. Logo em seguida, fez 
uso da palavra a Deputada Erika Kokay. Dando início 
à fase dos debates o Senhor Presidente concedeu a 
palavra à Maria Eugênia Paiva e Adeilton de Oliveira 
– Alunos da Faculdade Dulcina de Moraes; ao Senhor 
Maurício Paz – da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal; à Senhora Maria Auxiliadora Alves Pinto e ao 
Senhor Augusto Lacerda Brandão – Secretário-Execu-
tivo da Fundação Brasileira de Teatro. Concluídas as 
explicações necessárias por parte dos palestrantes 
o Senhor Presidente, após breve fala, fez os agrade-
cimentos finais. Nada mais havendo a tratar, às doze 
horas e trinta e cinco minutos, declarou encerrada a 
reunião. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo docu-
mental da Comissão. E, para constar, eu, Nádia Lúcia 
das Neves Raposo, secretária, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente, Deputado Nilmário Miranda, , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Nona Reunião, Ordinaria Deliberativa, 
realizada em 17 de abril de 2013

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia de-
zessete de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle no Ple-
nário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do deputado Edinho Bez. Compareceram 
os deputados Edinho Bez (presidente) Alexandre San-

tos, João Pizzolatti e Luiz Sérgio (vice-presidentes), 
Ademir Camilo, Carlos Brandão, Edio Lopes, Edson 
Santos, Hugo Motta, Ilário Marques, Manuel Rosa 
Neca, Nilton Capixaba, Paulo Feijó, Vanderlei Siraque 
e Wellington Roberto – titulares; Akira Otsubo, Aníbal 
Gomes, Carlos Magno, Eduardo Cunha, Felipe Bornier, 
Marçal Filho, Mendonça Filho, Valtenir Pereira, Van-
derlei Macris, Vaz de Lima e Zoinho – suplentes; Glau-
ber Braga e Leonardo Quintão – não-membros. Dei-
xaram de comparecer os titulares Fernando Francis-
chini, Manuela D’ávila, Ronaldo Caiado, Wladimir Cos-
ta e Wolney Queiroz. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou em apreciação as atas da sexta reunião, 
realizada em nove de abril, e da sétima e oitava reu-
niões, realizadas, em dez de abril, cuja leitura foi dis-
pensada a pedido do deputado Luiz Sergio. Não hou-
ve discussão. Em votação, as atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso II, do 
Regimento Interno, o presidente informou que foram 
distribuídas cópias da lista dos expedientes recebidos 
pela Comissão no período de dez a dezesseis de abril, 
que passa a integrar esta ata, dispensando a leitura 
dos citados expedientes. Foi distribuída também a re-
lação das relatorias de proposições designadas no 
mesmo período. ORDEM DO DIA: Requerimento de 
inclusão extrapauta na Ordem do Dia do REQUERI-
MENTO Nº 432/13, do Sr. Vanderlei Macris, que “requer 
que sejam convidados os Srs. Marcelo Guaranys, di-
retor-presidente da Agência Nacional de Aviação 
(ANAC), Paulo Sérgio Kakinoff, presidente da Gol e 
Marco Antonio Bologna, presidente da Tam, para com-
parecerem nesta Comissão com vista a debater a ma-
téria com o título “Gol pagará bônus a piloto que eco-
nomizar combustível” do jornal O Globo, datada de 
16/04/2013”. O deputado Vanderlei Macris defendeu 
a inclusão extrapauta e a aprovação, no mérito, do 
Requerimento nº 432/13. O deputado Vanderlei Sira-
que apoiou o requerimento de audiência, mas consi-
derou que seria mais importante a Comissão pedir 
explicações por escrito sobre o tema para a Anac. O 
presidente informou já haver uma audiência agendada 
na Comissão com as empresas aéreas, sobre temas 
diversos, e sugeriu que o tema proposto fosse tratado 
na mesma audiência, sugestão aceita pelo autor. O 
deputado Luiz Sérgio informou que está previsto, na 
Comissão de Turismo e Desporto (CTD), um seminá-
rio sobre as empresas aéreas onde poderia se con-
vergir todas as questões sobre o tema. O presidente 
informou que entraria em contato com a CTD para 
incluir a participação da CFFC no seminário, com sua 
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pauta específica. REQUERIMENTO Nº 422/13, dos 
Srs. Valtenir Pereira e Glauber Braga, que “solicita que 
seja convidado o Sr. Bernardo Ramos Ariston, Supe-
rintendente do Mapa no Rio de Janeiro; o Sr. Alfredo 
José Morandini Vila, chefe do Lanagro do Rio de Ja-
neiro (SLAV); o Sr. Ricardo Aurélio Pinto do Nascimen-
to, Coordenador do Laboratório Nacional Agropecuário 
em Minas Gerais (Lanagro-MG) e do Serviço Labora-
torial Avançado do Rio de Janeiro (Slav-RJ); o Sr. Er-
nesto do Nascimento Viegas, Coordenador Geral de 
Apoio Laboratorial (CGAL/SDA/Mapa); o Sr. Jesus de 
Maria Gomes, responsável do POV-SLAV-RJ; o Sr. 
Sergio Nicolau Bruno Freire, responsável pela seção 
de analítico-instrumental e cromatografia líquida e ga-
sosa; e a Sra. Rita de Cassia, responsável pelo labo-
ratório de microbiologia de alimentos, para comparecer 
a audiência pública nesta Comissão, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre os fatos relacionados ao des-
monte dos laboratórios do Lanagro do Ministério da 
Agricultura, na cidade do Rio de Janeiro/RJ”. O depu-
tado Glauber Braga, coautor do requerimento, defen-
deu a aprovação argumentando que o acordo feito na 
última reunião com o compromisso do deputado Ale-
xandre Santos fazer contato com o ex-deputado Aris-
ton para prestar os esclarecimentos de maneira infor-
mal, não estaria sendo cumprido; além disso, consi-
derou como represália à sua iniciativa o fato de o de-
putado Alexandre Santos ter apresentado requerimen-
to de convocação do ministro da Integração Nacional. 
O deputado Alexandre Santos contestou as acusações, 
informando sua disposição para cumprir o acordo as-
sumido e assegurando que o requerimento de convo-
cação do ministro não tinha nenhuma relação com o 
caso em análise. Em votação, foram aprovados a in-
clusão extrapauta e o mérito do requerimento, por 
unanimidade. 2 – REQUERIMENTO Nº 425/13, do Sr. 
Alexandre Santos, que “requer seja convocado o Exmo. 
Sr. Fernando Bezerra (ministro de Estado da Integra-
ção Nacional), para prestar esclarecimentos sobre os 
desastres na Região Serrana no Estado do Rio de 
Janeiro decorrentes das chuvas”. Retirado de pauta a 
pedido do autor. 3 – REQUERIMENTO Nº 428/13, do 
Sr. Edinho Bez, que “requer a realização de audiência 
pública conjunta com a Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência, para debater a atuação 
da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em relação 
ao movimento sindical dos portuários contrários à Me-
dida Provisória nº 595/2012 (MP dos Portos)”. Nos 
termos regimentais, assumiu a presidência o deputado 
Alexandre Santos. O deputado Edinho Bez defendeu 
a aprovação do requerimento. Não houve discussão. 
Em votação, o requerimento foi aprovado por unani-
midade. 4 – REQUERIMENTO Nº 429/13, do Sr. Edinho 

Bez, que “requer a realização de audiência pública, 
conjunta com a Comissão de Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e Amazônia, para ouvir e 
debater com o ministro das Comunicações, a Anatel, 
as empresas de telefonia: Claro, Oi, Tim, Vivo, GVT, 
Telemar e Net, e o Tribunal de Contas da União a qua-
lidade dos sistemas de telefonia fixa e móvel do país”. 
O autor defendeu a aprovação do requerimento. Em 
discussão, o deputado Carlos Brandão argumentou 
que é preciso criar um aparato jurídico que possibilite 
à Comissão obrigar os dirigentes das empresas con-
cessionárias públicas a comparecer às audiências 
aprovadas no Congresso, haja vista que, pelas regras 
atuais, elas não são obrigadas a atender o convite e, 
em geral, não comparecem ou mandam representan-
tes do terceiro escalão. Manifestaram apoio à alteração 
na legislação os deputados Vanderlei Macris e Marçal 
Filho. O deputado Alexandre Santos sugeriu que a 
Comissão criasse um grupo de trabalho para tratar do 
assunto, sugestão acatada pelo presidente da CFFC, 
deputado Edinho Bez. Em votação, o requerimento foi 
provado por unanimidade. 5 – REQUERIMENTO Nº 
430/13, do Sr. Hugo Motta, que “requer a visita técnica 
conjunta da Subcomissão de Combate à Seca/CFFC 
com a Comissão Externa para Acompanhar os Pro-
gramas de Transposição e Revitalização do Rio São 
Francisco do Senado Federal, destinada a acompanhar 
e fiscalizar as obras do Eixo Leste da Transposição”. 
O autor defendeu a aprovação. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado por unanimidade. 6 – REQUERI-
MENTO Nº 431/13, do Sr. Carlos Brandão, que “em 
aditamento ao Requerimento n° 417/13, requer a pre-
sença de consultor da Consultoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, para acompanhar a visita 
técnica à BR 226, no trecho de 100 km, que liga os 
municípios de Timon e Presidente Dutra, no Estado do 
Maranhão”. O autor defendeu a aprovação. Manifestou-
-se favoravelmente o deputado Alexandre Santos, 
oferecendo-se para fazer parte da comitiva para a vi-
sita técnica. Em votação, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o presidente convocou reunião delibe-
rativa para a próxima quarta-feira, vinte e quatro de 
abril, no Plenário 9, às dez horas; e encerrou os tra-
balhos às onze horas e vinte minutos. Para constar, 
eu, Luiz Paulo Pieri, secretário, lavrei a presente ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
presidente, deputado Edinho Bez, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS 
NA CFFC

NO PERÍODO DE 10/04/2013 a 16/04/2013
Lista a ser distribuída na reunião de 17/04/2013
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Realizada em 10 
de abril de 2013.

Às quinze horas e quatro minutos do dia dez 
de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Legislação Participativa, no Anexo II, Plenário 
03 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Lincoln Portela – Presidente; 
Dr. Grilo – Vice-Presidente; Arnaldo Jordy, Celso 
Jacob, Glauber Braga, Leonardo Monteiro, Luiza 
Erundina, Nilson Leitão, Paulo Pimenta, Professora 
Dorinha Seabra Rezende e Roberto Britto – titulares; 
e Padre Ton – suplente. Deixaram de comparecer 
os Deputados Carlos Sampaio, Leomar Quintani-
lha, Marcelo Guimarães Filho, Paulão e Waldir Ma-
ranhão. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
e, de imediato, passou a direção dos trabalhos ao 
Deputado Celso Jacob. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Deputado anunciou a apreciação da Ata 
da 2ª Reunião, realizada no dia 13 de março, que 
tendo a leitura dispensada, a pedido do Deputado 
Leonardo Monteiro, foi aprovada sem observação. 
EXPEDIENTE: O Deputado Celso Jacob, no exer-
cício da Presidência, comunicou aos nobres pares 
que foram procedidas designações de relatorias nos 
dias 4 e 9 do corrente mês, as quais encontravam-
-se disponíveis na Secretaria da Comissão; Informou 
que o Deputado Chico Alencar assumiu a vaga de 
suplente pelo Partido do Socialismo e Liberdade – 
PSOL; e, após registrar que já havia ocorrido a ce-
rimônia de inclusão da foto do Deputado Anthony 
Garotinho na galeria dos ex-presidente, comunicou 
que a Comissão recebeu, na sala de reuniões, os 
representantes da Faculdade Processus, os quais 
noticiaram a criação, naquela instituição de ensino, 
do Parlamento Acadêmico, que tem como objetivo 
estimular a participação dos alunos nas atividades do 
Congresso Nacional. Após isso, o Presidente interino 
deu início à apreciação das matérias constantes da 
pauta. ORDEM DO DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 
53/13 – do Sr. Lincoln Portela – que “requer a apre-
ciação da proposta de Projeto de Resolução, que 
objetiva alterar dispositivo do Regimento Interno da 
Casa”. Para encaminhar a matéria, usou da palavra 
o Deputado Leonardo Monteiro. Não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, o Sr. Presidente colo-
cou em votação o requerimento, que foi aprova-
do unanimemente. O Sr. Presidente informou que 
a matéria seria convertida em proposição da Co-

missão e posteriormente encaminhada à Mesa da 
Casa para tramitação. 2) – SUGESTÃO Nº 186/09 
– da Associação Brasil Legal – que “sugere Projeto 
de Lei que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Có-
digo de Processo Civil”. Relator: Deputado Arnaldo 
Jordy. Parecer: pela rejeição. Em consequência da 
ausência do relator, o Sr. Presidente solicitou ao De-
putado Leonardo Monteiro que fizesse a leitura do 
parecer. Concluída a leitura e iniciada a discussão 
da matéria, o Deputado Leonardo Monteiro, no uso 
da palavra, manifestou-se favorável ao parecer ofe-
recido pelo Deputado Arnaldo Jordy. Não havendo 
mais quem quisesse discutir a matéria, o Sr. Presi-
dente nomeou o Deputado Leonardo Monteiro rela-
tor substituto e colocou em votação o parecer, que 
foi aprovado unanimemente. 3) – SUGESTÃO Nº 
217/10 – do Conselho de Defesa Social de Estrela 
do Sul – que “sugere projeto de lei que acrescenta 
o art. 257 – A ao Código de Processo Penal”. Rela-
tor: Deputado Arnaldo Jordy. Parecer: pela rejeição. 
O Sr. Presidente designou como relator substituto o 
Deputado Leonardo Monteiro, o qual realizou a leitura 
do parecer e manifestou apoio ao primitivo relator. 
Encerrada a discussão, o Sr. Presidente colocou 
em votação o parecer do relator, que foi aprova-
do unanimemente. 4) – SUGESTÃO Nº 30/11 – do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“sugere Projeto de Lei para alterar a Lei nº 9.099/95, 
definindo prazo para contestação no Juizado Espe-
cial Cível”. Relator: Deputado Arnaldo Jordy. Parecer: 
pela rejeição. O Sr. Presidente designou como relator 
substituto o Deputado Leonardo Monteiro. No uso 
da palavra, o Deputado Leonardo Monteiro realizou 
a leitura do parecer e manifestou apoio ao relatório 
oferecido pelo Deputado Arnaldo Jordy. Encerrada 
a discussão da matéria, o Sr. Presidente colocou 
em votação o parecer do relator, que foi aprova-
do unanimemente. 5) – SUGESTÃO Nº 34/11 – do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“sugere Projeto de Lei que dá transparência na ges-
tão de contratação de professores por Instituições 
de Ensino Superior”. Relatora: Deputada Professora 
Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela aprovação, 
na forma de uma Indicação ao Executivo. Concedi-
da vista ao Deputado Leonardo Monteiro. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, às quinze 
horas e vinte e três minutos, declarou encerrados 
os trabalhos e, para constar, eu, Claudio Ribeiro 
Paes, Secretário, lavrei a presente Ata, que após 
ser lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Lincoln Portela, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBE-
RATIVA

REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2013
Às dez horas e vinte e oito minutos do dia dez 

de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no Anexo 
II, Plenário 3, da Câmara dos Deputados, sob a pre-
sidência do Deputado Nelson Pellegrino – Presidente; 
com a presença dos Senhores Deputados Íris de Araú-
jo – Vice-Presidente; Alfredo Sirkis, Almeida Lima, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Átila Lins, Carlos Za-
rattini, Claudio Cajado, Damião Feliciano, Dr. Luiz Fer-
nando, Eduardo Azeredo, Emanuel Fernandes, Geral-
do Thadeu, Gonzaga Patriota, Henrique Fontana, Hugo 
Napoleão, Jair Bolsonaro, Janete Rocha Pietá, Jaque-
line Roriz, Jefferson Campos, Josias Gomes, Márcio 
Marinho, Nelson Marquezelli, Roberto de Lucena, Se-
bastião Bala Rocha, Vitor Paulo e Walter Feldman – 
Titulares; Antonio Brito, Augusto Carvalho, Benedita 
da Silva, Dr. Rosinha, Fabio Reis, Geraldo Resende, 
Ivan Valente, João Ananias, Leonardo Gadelha, Luiz 
Alberto, Luiz Nishimori, Osvaldo Reis, Raul Lima e 
Rodrigo de Castro – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Beto Albuquerque, como não membro. 
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados 
Carlos Alberto Leréia, Elcione Barbalho, Marco Maia, 
Perpétua Almeida, Urzeni Rocha e Zequinha Marinho. 
Justificou a ausência a Deputada Perpétua Almeida. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presiden-
te declarou abertos os trabalhos e colocou em apre-
ciação a Ata da 6ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
realizada no dia três de abril do corrente ano, cuja 
leitura foi dispensada, a requerimento do Deputado 
Damião Feliciano, considerando que a ata encontrava-
-se disponível no sistema Pauta Eletrônica e que foram 
distribuídas cópias aos senhores deputados. Em vo-
tação, a ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presiden-
te fez um relato detalhado sobre a viagem da delega-
ção da Comissão à Bolívia, realizada com o intuito de 
averiguar a situação dos doze torcedores corintianos 
presos e dos quase vinte mil brasileiros que estudam 
naquele país. O Presidente agradeceu o apoio da FAB 
e do Itamaraty para realização da viagem. Manifesta-
ram-se os Deputados Hugo Napoleão, Emanuel Fer-
nandes, Alfredo Sirkis, Vitor Paulo, Jefferson Campos, 
Carlos Zarattini, Geraldo Thadeu, Walter Feldeman e 
Jair Bolsonaro. Em seguida, o Presidente fez os se-
guintes comunicados aos membros: (i) que no dia oito 
de abril recebeu, no gabinete da presidência da Co-

missão, visita oficial de delegação parlamentar do 
Conselho dos Representantes do Reino do Bareine, 
chefiada pelo Deputado Abdul al Shemmeri e, em se-
guida, visita de cortesia do embaixador do Paquistão 
no Brasil, senhor Nasrullah Kha, tendo as referidas 
autoridades manifestado interesse em constituir Grupo 
Parlamentar de Amizade entre os seus países e o Bra-
sil, como forma de estreitar os laços de amizade e de 
cooperação parlamentar; (ii) registrou, também, que, 
no dia oito de abril, participou de almoço na Seção 
Americana do Conselho Empresarial Brasil-Estados 
Unidos, com a participação da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), ocasião em que proferiu palestra 
sobre os principais projetos estratégicos das Forças 
Armadas brasileiras, com foco nos investimentos que 
o governo já sinalizou realizar nessa área; (iii) informou 
que, no dia nove de abril, esteve no Rio de Janeiro, 
acompanhado pelos Deputados Carlos Zarattini, Per-
pétua Almeida, Leonardo Gadelha, Edson Santos, 
Hugo Napoleão, Vitor Paulo, Gonzaga Patriota, Raul 
Lima e autoridades do Ministério da Defesa, onde par-
ticiparam da cerimônia de abertura da 9ª edição da 
Feira Internacional de Defesa e Segurança, registran-
do que foi bastante produtiva a participação nesse 
evento, pois possibilitou que os parlamentares manti-
vessem encontros e trocassem experiências com au-
toridades e com especialistas de vários países sobre 
questões afetas à área de segurança e de defesa, 
notadamente no campo da inovação tecnológica e da 
adoção de novas ferramentas pelos profissionais que 
atuam nas forças de segurança e de defesa; (iv) regis-
trou o falecimento da ex-Primeira Ministra britânica 
Margaret Thatcher, falecida no dia oito; (v) reiterou o 
convite feito pelo Comando da Aeronáutica a todos os 
membros da Comissão, para a realização de uma vi-
sita institucional ao Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial (DTCA) e à Empresa Brasileira 
Aeronáutica (Embraer), localizados na cidade de São 
José dos Campos, em São Paulo, nos dias 18 e 19 de 
abril. A visita tem por objetivo, entre outros, apresentar 
o programa aeroespacial brasileiro e o programa de 
desenvolvimento da construção da nova aeronave de 
transporte tático militar, denominado projeto KC-390. 
O Presidente orientou aos que tivessem interesse em 
realizar a viagem que procurassem a secretaria da 
Comissão para se inteirar dos procedimentos neces-
sários; e (vi) registrou que a Subcomissão Permanen-
te para Acompanhamento dos Projetos Estratégicos 
das Forças Armadas apresentou proposta de calen-
dário das atividades para o ano de 2013, cuja cópia 
seria distribuída a cada um dos membros, para conhe-
cimento. Fez uso da palavra o Deputado Dr. Rosinha 
para informar sobre o processo de composição do 
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Parlamento do Mercosul, tendo se manifestado sobre 
o assunto os Deputados Jair Bolsonaro, Claudio Ca-
jado, Eduardo Azeredo e Leonardo Gadelha. O Depu-
tado Claudio Cajado pediu a palavra e solicitou infor-
mações ao Presidente acerca de matéria divulgada na 
imprensa sobre nota de apoio ao presidente da Coreia 
do Norte, que teria sido emitida pelo PT, pelo PCdoB 
e pelo PSB. O Deputado Nelson Pellegrino informou 
ter feito contato com o presidente do Partido dos Tra-
balhadores, que negou que o seu Partido tivesse as-
sinado nota com esse teor. O Deputado Roberto de 
Lucena pediu a palavra para informar sobre a liberta-
ção de dois missionários brasileiros da Igreja Presbi-
teriana do Brasil, que se encontravam presos no Se-
negal desde novembro do ano passado, ressaltando 
o apoio prestado pelo Itamaraty no caso em questão. 
Observou, ainda, que o julgamento será realizado da-
qui a trinta dias, razão pela qual não se deve dispensar 
o acompanhamento e a mobilização em relação ao 
caso. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1. RE-
QUERIMENTO Nº 230/13 – do Senhor Geraldo Tha-
deu - para representar a Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional, no evento da ABRASA 
– Associação Afro-Brasileira de Dança, Cultura e Arte, 
na qual o autor do requerimento será agraciado com 
o Título de Embaixador da Paz no Mundo, a ser reali-
zado nos dias 03 a 06 de junho em Viena – Áustria. 
Manifestou-se o Deputado Roberto de Lucena. Em 
votação, foi aprovado o requerimento, com a alteração 
de inclusão do nome da Deputada Jaqueline Roriz. 2. 
REQUERIMENTO Nº 231/13 – do Senhor Damião Fe-
liciano – para que sejam convidados os Excelentíssi-
mos Senhores Alexandre Rocha Santos Padilha, Mi-
nistro de Estado da Saúde, ou representante; Antonio 
Aguiar Patriota, Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores, ou representante; os Senhores Doutores Ro-
berto Luiz D’ávila, Presidente do Conselho Federal de 
Medicina; Marcos Gutemberg Fialho da Costa, Presi-
dente do Sindicato dos Médicos, e Florentino Cardoso, 
Presidente da Associação Médica Brasileira, para, em 
audiência pública nesta Comissão, debater sobre a 
decisão do Governo de facilitar a entrada de médicos 
formados no exterior para trabalhar no Brasil, para 
responder à necessidade do setor no país. Discutiram 
a matéria os Deputados Vitor Paulo, Almeida Lima e 
Roberto de Lucena. Em votação, foi aprovado o reque-
rimento, com a alteração de que a audiência pública 
seja realizada em conjunto com a Comissão de Segu-
ridade Social e Família. A Deputada Benedita da Silva 
pediu a palavra para registrar seu entendimento de 
que a viagem de uma delegação da Comissão à An-
gola, aprovada por intermédio do Requerimento nº 
221/13, tornou-se desnecessária ante a libertação dos 

dois missionários brasileiros, devendo, porém, a Co-
missão continuar acompanhando o caso. 3. REQUE-
RIMENTO Nº 234/13 – do Senhor Alfredo Sirkis – que 
seja autorizado a representar a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional na 2ª Sessão do Gru-
po de Trabalho “Ad Hoc” (ADP) sobre a Plataforma de 
Durban para Ação Fortalecida (ADP), em Bonn, na 
Alemanha. Em votação, foi aprovado o requerimento. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE – 4. MENSAGEM Nº 36/13 – do Poder 
Executivo – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Cameroun sobre Cooperação no Campo do 
Turismo, assinado em Brasília, em 4 de agosto de 
2010”. RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela aprovação. Em votação, foi aprovado 
o parecer. 5. MENSAGEM Nº 55/13 – do Poder Exe-
cutivo - que “submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Previdência Social en-
tre a República Federativa do Brasil e o Canadá, ce-
lebrado em Brasília, em 8 de agosto de 2011”. RELA-
TOR: Deputado HUGO NAPOLEÃO. PARECER: pela 
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Edu-
ardo Azeredo e Walter Feldman. Em votação, foi apro-
vado o parecer. B – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE – 6. 
PROJETO DE LEI Nº 4.370/12 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezem-
bro de 1983, que fixa os efetivos do Exército em tem-
po de paz”. RELATOR: Deputado VITOR PAULO. PA-
RECER: pela aprovação. Em votação, foi aprovado o 
parecer. Nesse momento, o Presidente informou que, 
sobre a mesa, haviam cinco requerimentos para inclu-
são de matérias extrapauta, que, por consenso, foram 
submetidos à votação simbólica. Em votação, foi apro-
vada, por unanimidade, a inclusão extrapauta do Re-
querimento nº 235/13. Em votação, foi aprovada, por 
unanimidade, a inclusão extrapauta do Requerimento 
nº 236/13. Em votação, foi aprovada, por unanimidade, 
a inclusão extrapauta do Requerimento nº 237/13. Em 
votação, foi aprovada, por unanimidade, a inclusão 
extrapauta do Requerimento nº 238/13. Em votação, 
foi aprovada, por unanimidade, a inclusão extrapauta 
do Requerimento nº 239/13. 7. REQUERIMENTO Nº 
235/13 – do Senhor Vitor Paulo – para que seja criado 
Grupo de Trabalho, no âmbito dessa Comissão, com 
o objetivo de acompanhar a situação dos torcedores 
brasileiros presos na Bolívia. Em votação, foi aprovado 
o requerimento, com a sugestão de que sejam incluí-
dos no grupo de trabalho representantes do Ministério 
da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do 
Conselho Nacional de Justiça e da Ordem dos Advo-
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gados do Brasil. 8. REQUERIMENTO Nº 236/13 – do 
Senhor Claudio Cajado – para que seja realizada au-
diência pública com a presença da Ministra Gleisi Ho-
ffmann, da Casa Civil, Miriam Belchior, do Planejamen-
to, e do Ministro Marco Antonio Raupp, da Ciência e 
Tecnologia, para tratar do atraso dos repasses finan-
ceiros para binacional Alcântara Cyclone Space. Em 
votação, foi aprovado o requerimento. 9. REQUERI-
MENTO Nº 237/13 – do Senhor Leonardo Gadelha – 
para que seja encaminhado pedido de informações à 
Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Mirian Belchior, sobre a não 
convocação dos aprovados no último concurso para 
Oficiais de Chancelaria do MRE. Em votação, foi apro-
vado o requerimento. 10. REQUERIMENTO Nº 238/13 
– do Senhor Leonardo Gadelha – para que seja enca-
minhado pedido de informações ao excelentíssimo 
senhor Ministro das Relações Exteriores, Antônio de 
Aguiar Patriota, informações sobre a não convocação 
dos aprovados no último concurso para Oficiais de 
Chancelaria do MRE. Em votação, foi aprovado o re-
querimento. O Deputado Beto Albuquerque pediu a 
palavra, na qualidade de Líder do PSB, para registrar 
que o PSB não subscreveu nenhum documento que 
endosse ou apoie ações da Coreia do Norte e reafir-
mou que a orientação política do PSB é no sentido de 
buscar as políticas internacionais que zelem pela paz, 
pela independência dos povos e pelos princípios de-
mocráticos. 11. REQUERIMENTO Nº 239/13 – da Se-
nhora Janete Rocha Pietá – para que seja publicado 
um livro pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, contendo transcrição dos pronuncia-
mentos e imagens do ato de celebração dos 11 Anos 
dos Acordos de Paz em Angola. Em votação, foi apro-
vado o requerimento. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
doze horas e cinquenta minutos, antes convocando os 
senhores membros para as seguintes reuniões: (i) so-
lenidade de transmissão da presidência da Comissão 
Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), 
cuja presidência, neste ano, cabe ao Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal da Câmara dos Deputados, a realizar-se às quinze 
horas do mesmo dia, no Plenário 7, Ala Senador Ale-
xandre Costa, Anexo II do Senado Federal; e (ii) reu-
nião ordinária deliberativa, dia dezessete de abril, 
quarta-feira, às dez horas, no Plenário 3, para discus-
são e votação das proposições remanescentes desta 
pauta e ainda das que forem entregues pelos relatores 
e/ou autores (art. 47, parágrafo único, do regimento 
interno). E, para constar, eu, Edilson Holanda Silva, 
Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-

sidente, Deputado Nelson Pellegrino, , e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 8ª Reunião, Realizada em 10 de abril 
de 2013.

Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do 
dia dez de abril de dois mil e treze, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II, da 
Câmara dos Deputados, sob a Presidência dos Depu-
tados Otavio Leite e Alessandro Molon. A lista de pre-
sença registrou o comparecimento dos Deputados 
Otavio Leite – Presidente; João Campos, Alessandro 
Molon e Otoniel Lima – Vice-Presidentes; Assis do 
Couto, Efraim Filho, Enio Bacci, Fernando Francischi-
ni, Guilherme Campos, Hugo Leal, José Augusto Maia, 
Junji Abe, Keiko Ota, Lourival Mendes, Major Fábio e 
Zeca Dirceu – Titulares; Alexandre Leite, Arnaldo Faria 
de Sá, Edio Lopes, Givaldo Carimbão, Lincoln Portela, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Ricardo Berzoini e 
William Dib – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Alex Canziani e Claudio Cajado, como não-
-membros. Deixaram de registrar presença os Depu-
tados Cândido Vaccarezza, Delegado Protógenes, 
Paulo Freire e Pinto Itamaraty. Justificou a ausência o 
Deputado Pastor Eurico. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o Deputado Otavio Leite declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a ata 
da 7ª Reunião, cuja leitura foi dispensada por solicita-
ção do Deputado Lourival Mendes. Em votação, a ata 
foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou 
ter realizado as seguintes designações de relatoria: no 
dia 4 de abril de 2013: aos Deputados Alessandro Mo-
lon os Projetos de Lei nos 6.601/09 e 4.120/12; Alexan-
dre Leite o Projeto de Lei nº 4.767/12; Amauri Teixeira 
o Projeto de Lei nº 4.938/13; Arnaldo Faria de Sá o 
Projeto de Lei nº 2.658/11; Assis do Couto os Projetos 
de Lei nos 4.655/09 e 1.011/11; Cândido Vaccarezza o 
Projeto de Lei nº 4.007/12; Delegado Protógenes o 
Projeto de Lei n° 3.392/12; Edson Santos o Projeto de 
Lei nº 2.735/11; Efraim Filho o Projeto de Lei de nº 
6.726/10; Enio Bacci o Projeto de Lei nº 3.391/12; Fer-
nando Francischini o Projeto de Lei nº 4.784/12; Gui-
lherme Campos os Projetos de Lei nos 2.005/11, 
2.834/11, 4.450/12 e 4.567/12; João Campos os Pro-
jetos de Lei nos 4.445/98, 3.941/04 e 4.604/12; José 
Augusto Maia o Projeto de Lei nº 4.502/12; Lourival 
Mendes o Projeto de Lei nº 4.747/12; Major Fábio o 
Projeto de Lei nº 1.819/11; Moreira Mendes o Projeto 
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de Lei nº 5.799/09; Otavio Leite os Projetos de Lei nos 
604/11, 1.856/11, 1.889/11 e 2.929/11; Otoniel Lima 
os Projetos de Lei nos 583/11, 4.446/12, 4.608/12 e 
4.613/12; Pastor Eurico o Projeto de Lei nº 1.903/11; 
Paulo Freire o Projeto de Lei nº 7.934/10; Pinto Itama-
raty o Projeto de Lei nº 209/11; Ricardo Berzoini os 
Projetos de Lei nos 4.314/12 e 4.716/12; Zeca Dirceu 
o Projeto de Lei nº 1.046/07; e à Deputada Keiko Ota 
os Projetos de Lei nos 6.808/10 e 710/11. No dia 9 de 
abril de 2013, aos Deputados Alessandro Molon o Pro-
jeto de Lei nº 4.546/12; Assis do Couto o Projeto de 
Lei nº 347/11 e Efraim Filho o Projeto de Lei nº 4.821/12. 
O Deputado Moreira Mendes solicitou esclarecimentos 
acerca do momento adequado para pedido de inversão 
de pauta, o que foi informado pelo Presidente. Em se-
guida, o Deputado Lourival Mendes indagou à Presi-
dência se o debate de temas relacionados à seguran-
ça pública no âmbito da Subcomissão Especial de 
Crimes e Penas da Comissão de Constituição e de 
Cidadania não se sobrepunha às atribuições da Co-
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. No mesmo sentido manifestou-se o De-
putado Enio Bacci. O Deputado Ricardo Berzoini bus-
cou esclarecer as indagações feitas por seus pares. O 
Presidente concordou com os questionamentos prévios 
e, em resumo, informou irá oficiar à Mesa da Câmara 
dos Deputados pedido no sentido de que as matérias 
relacionadas à segurança pública sejam obrigatoria-
mente despachadas a este colegiado. Ademais, tam-
bém informou considerar imprescindível serem os re-
latórios produzidos no âmbito da Subcomissão da 
CCJC, em especial no tocante à segurança pública, 
submetidos ao crivo da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado. Após, foi con-
cedida a palavra ao Deputado Enio Bacci que fez de-
núncia no sentido de não estar o INSS concedendo 
auxílio acidente aos segurados dependentes de drogas 
internados em instituições no Rio Grande do Sul. Por 
entender ser a dependência química fato gerador de 
benefício da autarquia federal, o Deputado solicitou ao 
Presidente encaminhasse ao INSS pedido de informa-
ções acerca do porquê da recusa reiterada da autar-
quia em conceder auxílio doença. O Deputado Morei-
ra Mendes parabenizou os cidadãos presentes que se 
manifestaram de maneira ordeira contra a liberalização 
das drogas e sobre a internação compulsória de vicia-
dos em drogas. O Deputado Ricardo Berzoini, ex-mi-
nistro da Previdência Social, também parabenizou os 
cidadãos presentes pela postura adotada e, respon-
dendo ao Deputado Enio Bacci, informou ser a depen-
dência química causa de concessão de auxílio doença, 
fato esse previsto na resolução regulamentadora da 
Lei nº 8.213/91. Por isso, apontou que o esclarecimen-

to a ser feito ao INSS é no sentido de saber o porquê 
da demora da concessão do benefício. Em função dos 
esclarecimentos do Deputado Ricardo Berzoini, o De-
putado Enio Bacci solicitou ao Presidente encaminhas-
se ao INSS pedido no sentido de que fosse modifica-
do procedimento de concessão do benefício, tendo em 
vista entender que quem já está internado não preci-
saria de perícia médica. O Presidente solicitou ao De-
putado Enio Bacci que fizesse arrazoado para funda-
mentar o pedido e, após, oficiaria ao Ministério da 
Previdência. O Deputado José Augusto Maia manifes-
tou sua preocupação com as consequências da de-
pendência química e ratificou a necessidade de medi-
das urgentes de combate às drogas. O Deputado 
Claudio Cajado solicitou ao Presidente fosse designa-
do novo relator para o item 5, Projeto de Lei nº 3.468/12, 
tendo em vista a ausência do relator Jair Bolsonaro 
por três reuniões. Em resposta, o Presidente designou 
relator o Deputado José Augusto Maia que faria a lei-
tura de seu voto quando do anúncio da matéria. Ade-
mais, o Presidente informou ter recebido correspon-
dências do Deputado Delegado Protógenes, justifican-
do ausência na reunião do dia 26 de março de 2013; 
do Deputado Pastor Eurico, justificando ausência na-
quela reunião; e da Liderança do PMDB, indicando o 
Deputado Ronaldo Benedet para exercer a função de 
representação do partido no Colegiado. Por fim, co-
municou ter recebido convite da Assessoria Parlamen-
tar do Comando do Exército, extensivo a todos os 
membros da Comissão, para visita ao Centro de Co-
municações e Guerra Eletrônica do Exército, no dia 17 
de abril, quarta-feira, das 9 às 11 horas, com saída da 
Câmara dos Deputados às 8h30. Informou ter o refe-
rido convite sido encaminhado aos gabinetes dos 
membros da Comissão e solicitou a confirmação dos 
interessados em participar da visita até o fim da manhã 
do dia 15 de abril, segunda-feira, para que a Assesso-
ria Parlamentar do Exército tomasse as providências 
necessárias para a organização do evento. Em segui-
da, deu-se início à ORDEM DO DIA. O Presidente in-
formou haver sobre a Mesa requerimentos de prefe-
rência para apreciação dos itens 7, 9 e 13 da pauta, 
respectivamente, dos Projetos de Lei nos 2.902/11, 
6.131/02 e 3.408/12. Votados em globo, os requeri-
mentos foram aprovados. O PL nº 2.902/11 foi retirado 
de pauta em função da ausência do relator. PROJETO 
DE LEI Nº 6.131/02 – do Sr. Lincoln Portela – que “al-
tera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no que 
se refere aos instrumentos do crime”. EXPLICACAO 
DA EMENTA: destina ao Fundo Nacional do Meio Am-
biente os recursos obtidos com a liquidação de pessoa 
jurídica utilizada com o fim de praticar crimes ambien-
tais e revertendo para ações de fiscalização ambiental 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12629 

os equipamentos e veículos confiscados. RELATOR: 
Deputado ENIO BACCI. PARECER: pela aprovação 
deste e da Emenda nº 1 da CDC. Vista ao Deputado 
Nazareno Fonteles, em 28/11/2012. Apesar de já ter 
sido lido o parecer em reunião anterior, o relator soli-
citou fosse autorizada a releitura para que seus pares 
se inteirassem do assunto, o que foi autorizado pela 
Presidência. Logo após, não havendo quem quisesse 
discutir o parecer, o Presidente declarou a discussão 
encerrada. Em votação, o parecer foi aprovado. PRO-
JETO DE LEI Nº 3.408/12 – da Sra. Erika Kokay – que 
“aumenta para trinta por cento o percentual de policiais 
militares femininos na Polícia Militar do Distrito Fede-
ral”. EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.713, 
de 1998. RELATORA: Deputada KEIKO OTA. PARE-
CER: pela aprovação. O Deputado Moreira Mendes 
apresentou voto em separado em 2/4/2013. A relatora 
fez a leitura do parecer. Durante a leitura, assumiu a 
Presidência o Deputado Alessandro Molon. O Depu-
tado Moreira Mendes entendeu ser a proposta opor-
tuna; todavia, questionou se não seria o caso de es-
tender a ampliação do contingente feminino a todas 
as Polícias Militares do Brasil. O Deputado Otavio Lei-
te reassumiu a direção dos trabalhos e concedeu a 
palavra ao Deputado Enio Bacci, que ponderou se o 
projeto em questão não estaria a abranger todas as 
Polícias Militares. O Deputado Ricardo Berzoini escla-
receu ao seu predecessor o fato de o projeto referir-se 
exclusivamente à polícia ostensiva do Distrito Federal. 
Em função das diversas ponderações, o Deputado 
Otoniel Lima pediu vista da matéria, o que foi conce-
dido pelo Presidente. O Deputado Arnaldo Faria de Sá 
indagou ao Presidente se poderia ser dada prioridade 
ao Projeto de Lei nº 3.481/12 de que é relator. O De-
putado Alessandro Molon solicitou ao Presidente fos-
se apreciado requerimento de sua autoria para inclusão 
extrapauta de requerimento de audiência pública para 
debater a vitimização, tendo em vista haver número 
regimental suficiente para a votação nominal. Assim, 
o Presidente submeteu ao Plenário o requerimento de 
inclusão extrapauta. Realizada a chamada nominal, 
votaram favoravelmente à inclusão os Deputados Ales-
sandro Molon, Enio Bacci, Guilherme Campos, José 
Augusto Maia, Keiko Ota, Major Fábio, Moreira Men-
des, Otavio Leite, Otoniel Lima, Onyx Lorenzoni e Ri-
cardo Berzoini. Aprovada a inclusão, o Presidente 
anunciou o REQUERIMENTO Nº 210/13 – do Sr. Ales-
sandro Molon – que “Requer a realização de Audiência 
Pública para discutir a respeito da Pesquisa Nacional 
de Vitimização.” Em votação, o requerimento foi apro-
vado. O Deputado Moreira Mendes lembrou ter feito 
pedido de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 
3.667/12, a pedido do relator. Logo após, os itens 1, 2 

e 3, respectivamente, Projetos de Lei nos 1.341/07, 
2.297/11 e 2.701/11, foram retirados de pauta pela 
ausência dos relatores. Em relação ao Projeto de Lei 
nº 1.341/07, em virtude da terceira ausência não jus-
tificada do relator original, o Presidente designou o 
Deputado Otoniel Lima para relatar a matéria. PRO-
JETO DE LEI Nº 3.243/12 – do Sr. Roberto de Lucena 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências” tipificando 
como crime a exposição de criança ou adolescente a 
perigo em certas circunstâncias”. RELATORA: Depu-
tada KEIKO OTA. PARECER: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Pastor Eurico, em 7/11/2012. Após a leitura 
do parecer pela relatora, foi dada a palavra ao Depu-
tado Enio Bacci, que informou votaria com a relatora; 
contudo, questionou se não seria mais eficiente tornar 
a medida agravante em tipo no Código Penal ou até 
mesmo tipificar a conduta como crime hediondo. O 
Deputado Alessandro Molon entendeu ser meritório o 
projeto; no entanto, até mesmo em função das inda-
gações feitas pelo seu antecessor, ponderou se não 
seria interessante a retirada de pauta do projeto para 
maiores esclarecimentos. O Deputado Ricardo Berzoi-
ni também sugeriu alterações no voto da relatora com 
o propósito de tornar mais eficaz o objetivo do mesmo. 
Em função dos questionamentos de seus pares, a re-
latora concordou em retirar o item de pauta para aper-
feiçoamento, o que foi feito pelo Presidente. PROJETO 
DE LEI Nº 3.468/12 – do Sr. Claudio Cajado – que 
“revoga os incisos I e III do art. 122 da Lei nº 7.210, de 
11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal”. EX-
PLICACAO DA EMENTA: Revoga dispositivos que au-
torizam a saída temporária do preso, também conhe-
cida como “saidão”. RELATOR: Deputado JAIR BOL-
SONARO. PARECER: pela aprovação. Vista à Depu-
tada Dalva Figueiredo, em 13/6/2012. A Deputada 
Dalva Figueiredo apresentou voto em separado em 
26/6/2012. Conforme anunciado pelo Presidente, em 
virtude da terceira ausência não justificada do relator, 
foi designado como novo relator o Deputado José Au-
gusto Maia. Este fez a leitura do parecer, nos termos 
apresentados pelo Deputado Jair Bolsonaro. O Depu-
tado Enio Bacci salientou que medidas no tocante ao 
“saidão” não resolverão problema da criminalidade no 
país. Ao invés, defende reforma ampla do Código Pe-
nal e de Processo Penal. O Deputado Ricardo Berzoi-
ni entendeu que restringir saídas de condenados já no 
regime semiaberto é contrario ao princípio da sociali-
zação do preso. Por isso, informou votaria contra. No 
mesmo sentido manifestou-se o Deputado Alessandro 
Molon. Ademais, lembrou o Deputado ser mais eficaz 
para atingir o objetivo almejado no projeto o uso da 
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tornozeleira eletrônica já prevista no Código de Pro-
cesso Penal. Logo após, o Presidente declarou encer-
rada a discussão e informou ter recebido requerimen-
to de adiamento da votação do Projeto de Lei nº 
3.468/12 por 5 sessões. Assim, concedeu a palavra 
ao autor do requerimento, Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que informou ter apresentado a proposição por 
entender que haverá dificuldade em caso de verifica-
ção de votação, devido ao esvaziamento do Plenário. 
Em seguida, o requerimento foi posto em votação e 
aprovado, tendo sido, portando, adiada a votação por 
5 sessões. Por fim, o autor do projeto, Deputado Cláu-
dio Cajado, fez apelo aos seus pares, porquanto en-
tendeu ser necessário endurecimento das regras aos 
condenados. Por isso, solicitou a reflexão dos Depu-
tados que se manifestaram contrários ao tema. PRO-
JETO DE LEI Nº 3.481/12 – do Sr. Alexandre Leite – 
que “dispõe sobre uso de explosivos na destruição ou 
rompimento de obstáculo para o crime de Furto e dá 
outras providências”. EXPLICACAO DA EMENTA: Al-
tera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940. RELATOR: De-
putado ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Van-
derlei Siraque, em 22/8/2012. Por já ter sido lido o pa-
recer em reunião anterior, o Deputado Arnaldo Faria 
de Sá solicitou fosse procedida à votação. O Deputado 
Enio Bacci manifestou-se favoravelmente ao projeto, 
lembrando que a utilização de explosivos para a aber-
tura de caixas eletrônicos é problema importante em 
seu Estado. O Deputado Alexandre Leite salientou que, 
ao fixar aumento da pena mínima ao tipo penal, impe-
de-se a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direito aos condenados pelo crime. Não 
havendo mais quem quisesse discutir, o parecer foi 
posto em votação e aprovado. PROJETO DE LEI Nº 
6.971/10 – do Sr. Milton Monti – que “acrescenta o in-
ciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado EDIO LO-
PES. PARECER: Com Complementação de Voto, Dep. 
Edio Lopes (PMDB-RR), pela aprovação, com substi-
tutivo. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou votos 
em separado. Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, 
em 11/7/2012. O Deputado Alessandro Molon reque-
reu a retirada de pauta da matéria, pois entendeu que, 
com a criação da Subcomissão de Armas, Munições 
e Explosivos, o projeto deveria ser analisado pela 
Subcomissão. O Deputado Enio Bacci questionou se 
o projeto já não havia sido objeto de retirada de pauta 
anteriormente, mas manifestou-se favoravelmente a 

realização de novos debates. O Deputado Edio Lopes 
posicionou-se contrário à retirada de pauta, tendo em 
vista já ter sido objeto de inúmeros debates. Por conta 
da instalação da Subcomissão de Armas, Munições 
e Explosivos, o Presidente Otavio Leite ponderou se 
não seria razoável submeter o projeto à análise pela 
Subcomissão. O Deputado Alexandre Leite promoveu 
explicações acerca do conteúdo do projeto a seus pa-
res. O Presidente lembrou aos parlamentares que o 
debate daquele momento referia-se ao requerimento de 
retirada de pauta do PL nº 6.971/10, e não ao projeto 
em si. Por fim, o Deputado Edio Lopes fez ponderações 
sobre o conteúdo de seu voto. Logo após, em função 
do início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos 
Deputados, não foi deliberado o requerimento de reti-
rada de pauta apresentado pelo Deputado Alessandro 
Molon. Da mesma forma, deixaram de ser deliberados 
os Projetos de Lei de nos 6.971/10, 1.360/11, 1.450/11, 
1.754/11, 3.631/12 e 3.667/12. ENCERRAMENTO: O 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas 
e trinta minutos. Antes, porém, convocou para o dia 16 
de abril, terça-feira, no Plenário 6, às quatorze horas, 
audiência pública para debater os elevados índices de 
violência em unidades da federação do nordeste bra-
sileiro em atendimento ao requerimento de nº 201/13, 
do Deputado Major Fábio. E, para constar, eu, Ricardo 
Menezes Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Otavio Leite e pelo Deputado Alessandro Mo-
lon, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião, Realizada Em 16 De Abril 
De 2013.

Às quatorze horas e cinquenta e um minutos do 
dia dezesseis de abril de dois mil e treze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 14, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a Presidência dos 
Deputados Major Fábio e Givaldo Carimbão. A lista de 
presença registrou o comparecimento dos Deputados 
Otavio Leite – Presidente; Otoniel Lima – Vice-Presiden-
te; Efraim Filho, Enio Bacci, Guilherme Campos, Hugo 
Leal, Keiko Ota, Major Fábio e Paulo Freire – Titulares; 
Givaldo Carimbão, Pastor Eurico, Ronaldo Benedet e 
William Dib – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Marcos Montes, Maurício Quintella Lessa e 
Nilda Gondim, como não-membros. Deixaram de regis-
trar presença os Deputados Alessandro Molon, Assis 
do Couto, Cândido Vaccarezza, Delegado Protógenes, 
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Fernando Francischini, João Campos, José Augusto 
Maia, Junji Abe, Lourival Mendes, Pinto Itamaraty e 
Zeca Dirceu. ABERTURA: O Deputado Major Fábio 
declarou abertos os trabalhos e anunciou a ORDEM 
DO DIA: audiência pública destinada ao debate dos 
elevados índices de violência em unidades da federa-
ção do Nordeste brasileiro, em cumprimento ao Reque-
rimento nº 201/13 de sua autoria. Antes de compor a 
mesa, o Presidente comunicou que os senhores Paulo 
Cerqueira, Delegado-Geral da Polícia Civil de Alago-
as; Dimas Barros Cavalcante, Comandante-Geral da 
Polícia Militar de Alagoas; Ivanisa Olímpio de Almeida, 
Delegada-Geralda Polícia Civil da Paraíba; Euller de 
Assis Chaves, Comandante-Geral da Polícia Militar 
da Paraíba; e Maurício Teles Barbosa, Secretário de 
Segurança Pública do Estado da Bahia; não puderam 
comparecer em função de compromissos assumidos 
anteriormente. Também informou que os senhores 
Dário César Barros Cavalcante, Secretário de Defesa 
Social do Estado de Alagoas; Cláudio Coelho Lima, 
Secretário da Segurança e da Defesa Social do Es-
tado da Paraíba; e Wilson Salles Damázio, Secretá-
rio de Defesa Social do Estado de Pernambuco, não 
compareceram à reunião. Feitas as comunicações, o 
Presidente convidou o senhor Jardel da Silva Aderico, 
Secretário da Promoção da Paz do Estado de Alagoas, 
para compor a mesa. Após o pronunciamento do con-
vidado, foi franqueada a palavra aos Deputados Nilda 
Gondim e Paulo Freire. Em seguida, assumiu a Presi-
dência o Deputado Givaldo Carimbão, que, após fazer 
suas indagações, concedeu a palavra aos Deputados 
Otavio Leite, Pastor Eurico e Major Fábio. Por fim, foi 
concedida a palavra ao Secretário de da Promoção da 
Paz do Estado de Alagoas para considerações finais. 
ENCERRAMENTO: O Presidente encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e quarenta minutos. Antes, 
porém, convocou, para o dia 17 de abril, quarta-feira, 
no Plenário 6, às quatorze horas, reunião ordinária 
para apreciação de proposições constantes em pau-
ta já divulgada. E, para constar, eu, Ricardo Menezes 
Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelos Deputados Major Fábio 
e Givaldo Carimbão e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, podendo ser 
reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Quarta Reunião Ordinária, realizada 
em 3 de abril de 2013.

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia três 
de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 

Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Rodrigo Maia – Presidente; Fábio Souto, 
Osvaldo Reis e Jaime Martins – Vice-Presidentes; Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Hermes Parcianello, Hugo Leal, Jesus Rodri-
gues, Jose Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Ma-
rinha Raupp, Mário Negromonte, Mauro Lopes, Milton 
Monti, Newton Cardoso, Paulo Pimenta, Raul Lima, 
Vanderlei Macris, Washington Reis, Wellington Fagun-
des, Zeca Dirceu, Zezéu Ribeiro e Zoinho – Titulares; 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlos Alberto Leréia, Car-
los Roberto, Cesar Colnago, Dr. Carlos Alberto, Edinho 
Bez, Fernando Marroni, Gonzaga Patriota, Luiz Argôlo, 
Mauro Mariani, Paulo Freire, Ricardo Izar, Rubens 
Otoni, Valtenir Pereira e Zequinha Marinho – Suplen-
tes. Compareceu também o Deputado Júnior Coimbra, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os De-
putados Arthur Lira e João Leão. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 
3ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de março de 
2013. O deputado Fábio Souto solicitou a dispensa de 
leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada unani-
memente. EXPEDIENTE: a) Correspondência recebi-
da: O Presidente informou aos membros o recebimen-
to do Aviso nº 272-SESES-TCU-Plenário, do Presiden-
te do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto 
Nardes, encaminhando, para conhecimento desta Co-
missão, cópia do acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 014.206/2012-9, acompanhado do rela-
tório e do voto que o fundamentam. O Presidente es-
clareceu aos parlamentares que o documento deta-
lhava a auditoria de natureza operacional efetivada no 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes – DNIT, com o objetivo de avaliar a sistemática de 
pesagem de veículos adotada nas rodovias federais 
brasileiras, examinando desde as competências dos 
órgãos e entidades responsáveis, passando pelo seu 
processo de planejamento e monitoramento, até a efe-
tividade das ações realizadas. b) Comunicação das 
Matérias Distribuídas aos Relatores: O Presidente co-
municou ao Plenário que foram realizadas as desig-
nações de número 01 e 02 do ano de 2013, respecti-
vamente nos dias 20 e 26 de março de 2013. ORDEM 
DO DIA: A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 186/13 – do Sr. Wellington Fagundes e 
outros – que “requer a realização do 2º Ciclo de De-
bates ou Mesa Redonda, em conjunto com a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
a ser realizada no município de Rondonópolis – MT, 
com representantes da ALL (América Latina Logística), 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 
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Ministério dos Transportes, Ministério do Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, BNDES (Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) 
e o Governo do Estado de Mato Grosso, com os obje-
tivos a seguir expostos”. O Deputado Wellington Fa-
gundes encaminhou a proposição. Não houve discus-
são. Em votação, o requerimento foi aprovado unani-
memente. 2 – REQUERIMENTO Nº 188/13 – da Sra. 
Marinha Raupp e outros – que “requer a realização de 
Mesa Redonda para que os Membros da Comissão 
de Viação e Transportes verifiquem “in loco” a situação 
das obras da BR-429, no Estado de Rondônia”. A De-
putada Marinha Raupp encaminhou sua proposição. 
Discutiram o requerimento os senhores deputados 
Milton Monti e Wellington Fagundes. Em votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente. 3 – REQUE-
RIMENTO Nº 187/13 – do Sr. Newton Cardoso – que 
“solicita o envio de convite ao empresário Eike Batista 
para comparecer a Audiência Pública desta Comissão 
com o objetivo de discutir as obras de infraestrutura 
no Brasil”. O deputado Newton Cardoso encaminhou 
sua proposição. Discutiram a matéria os senhores de-
putados Milton Monti e César Colnago. Em votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente, com a subs-
crição do deputado César Colnago. B – Requerimentos: 
4 – REQUERIMENTO Nº 176/13 – do Sr. Vanderlei 
Macris – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca, com a presença das autoridades indicadas, para 
analisar a atuação do Banco do Brasil na moderniza-
ção e construção de aeródromos públicos”. O deputa-
do Vanderlei Macris encaminhou sua proposição. Não 
houve discussão. Em votação, o requerimento foi apro-
vado unanimemente. 5 – REQUERIMENTO Nº 177/13 
– do Sr. Vanderlei Macris – que “requer seja convoca-
da a Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Miriam Belchior, responsável pela Coordena-
ção do PAC – Programa de Aceleração do Crescimen-
to, para prestar esclarecimentos sobre defeitos graves 
em obras recém-concluídas em onze rodovias federais, 
localizadas em nove Estados, constantes do PAC, con-
forme apontou recente Auditoria do Tribunal de Contas 
da União”. O deputado Vanderlei Macris encaminhou 
sua proposição. Discutiram a matéria os senhores de-
putados Edson Ezequiel, Hugo Leal e Edinho Araújo. 
Em votação, o requerimento foi aprovado unanime-
mente, com a transformação para convite e para rea-
lização da audiência pública em conjunto com a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle. 6 – RE-
QUERIMENTO Nº 179/13 – do Sr. Rodrigo Maia – que 
“solicita sejam convidados o Diretor-Presidente da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Senhor 
Marcelo Pacheco dos Guaranys, o Presidente da GOL 
Linhas Aéreas, Senhor Paulo Sérgio Kakinoff, e a Pre-

sidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Senho-
ra Selma Balbino, para debaterem a demissão de cem 
empregados da empresa Webjet”. Retirado de pauta 
pelo Autor. 7 – REQUERIMENTO Nº 182/13 – do Sr. 
Ronaldo Zulke – que “requer a realização de Seminá-
rio, no Estado do Rio Grande do Sul, para debater 
questões relativas ao Plano Nacional de Mobilidade 
Urbana”. O deputado Ronaldo Zulke encaminhou sua 
proposição. Não houve discussão. Em votação, o re-
querimento foi aprovado unanimemente. O deputado 
Fábio Souto assumiu, temporariamente, a presidência 
dos trabalhos para que o deputado Rodrigo Maia pu-
desse encaminhar proposições de sua autoria. 8 – RE-
QUERIMENTO Nº 183/13 – do Sr. Rodrigo Maia – que 
“solicita sejam convidados o Ministro dos Transportes, 
Sr. Paulo Sérgio Oliveira Passos, o Presidente do Gru-
po CCR, Sr. Renato Vale, o Secretário de Transportes 
do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Julio Lopes, e o Se-
cretário de Logística e Transportes do Estado de São 
Paulo, Sr. Saulo de Castro Abreu Filho, para debaterem 
sobre os serviços prestados e os preços praticados 
pelo referido grupo”. Retirado de pauta pelo autor. 9 
– REQUERIMENTO Nº 184/13 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “solicita a realização de Audiência Pública, com 
a presença do Diretor Geral da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT e de representante do 
Tribunal de Contas da União – TCU, para discutir o 
Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário 
Interestadual e Internacional de Passageiros – Propass 
Brasil, que visa, mediante licitação, reestruturar os 
serviços de transporte rodoviário interestadual e inter-
nacional de passageiros”. O deputado Rodrigo Maia 
encaminhou sua proposição. Não houve discussão. 
Em votação, o requerimento foi aprovado unanime-
mente. 10 – REQUERIMENTO Nº 185/13 – do Sr. Ce-
sar Colnago – que “requer seja convocado o Ministro 
do Desenvolvimento Indústria e Comércio a compare-
cer à Comissão de Viação e Transportes – CVT”. O 
deputado Cesar Colnago encaminhou sua proposição. 
Discutiram a matéria os senhores deputados Newton 
Cardoso, Hugo Leal, Júnior Coimbra e Edson Ezequiel. 
O Presidente Rodrigo Maia sugeriu convidar apenas 
o Ministro para a audiência e, numa outra oportunida-
de, chamar os demais atores sugeridos. Em votação, 
o requerimento foi aprovado unanimemente, com a 
transformação para convite, e que a audiência pública 
fosse realizada em conjunto com a Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. C – 
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: TRA-
MITAÇÃO ORDINÁRIA. 11 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 535/11 – do Sr. Nelson Pellegrino 
– que “susta os efeitos da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres, que aprovou o reajuste da Tarifa 
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Básica de Pedágio – TBP da empresa VIABAHIA S.A”. 
Explicação da ementa: Rodovias BR 116/324 – BA e 
BA 526/528. Resolução nº 3.746, de 2011. Relator: 
Deputado Ricardo Izar. Parecer Reformulado, Dep. 
Ricardo Izar (PSD-SP), pela aprovação. O Deputado 
Hugo Leal apresentou voto em separado em 26/03/2013. 
O Presidente esclareceu que o relatório e voto haviam 
sido lidos na reunião anterior. Discutiram a proposição 
os senhores deputados Hugo Leal e Milton Monti. Re-
tirado de pauta pelo Relator. D – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORI-
DADE. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.955/12 – do Se-
nado Federal – Clésio Andrade – (PLS 38/2011) – que 
“altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 
“dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por 
veículos automotores e dá outras providências”, para 
tomar obrigatória a divulgação, no Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e na nota 
fiscal, da quantidade de emissão dos gases poluentes 
e de gás carbônico (CO2) e gás de efeito estufa, emi-
tidos na atmosfera pelos veículos automotores”. Rela-
tor: Deputado Diego Andrade. Parecer: pela aprovação, 
com emendas. Retirado de pauta a requerimento do 
deputado Newton Cardoso. 13 – PROJETO DE LEI Nº 
4.261/12 – do Senado Federal – Aloysio Nunes Fer-
reira – (PLS 503/2011) – que “denomina “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. 
Parecer: pela aprovação. O deputado Jose Stédile pro-
cedeu à leitura de seu relatório e voto. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 14 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.083/05 – do Sr. Marcondes Gadelha – que 
“altera o inciso II do art. 43 da Lei nº 10.233, de 2001, 
para especificar a capacidade mínima do veículo em-
pregado, sob regime de afretamento, no transporte 
interestadual e internacional de passageiros”. (Apen-
sados: PL 7679/2006 (Apensado: PL 3263/2008) e PL 
7816/2010). Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: 
pela aprovação deste e dos PLs nºs 7.679/2006, 
7.816/2010 e 3.263/2008, apensados, com substituti-
vo. O Deputado Milton Monti apresentou voto em se-
parado em 06/12/2012. O deputado Milton Monti pro-
feriu seu relatório e voto. Discutiu a matéria o deputa-
do Mauro Lopes. Em votação, foi rejeitado o parecer 
contra o voto do deputado Milton Monti. Foi designado 
Relator do Vencedor o deputado Mauro Lopes (PMDB-
-MG). Parecer Vencedor, deputado Mauro Lopes, pela 
rejeição deste e dos PLs 7.679/2006, 3.263/2008 e 
7.816/2010, apensados. Aprovado o parecer vencedor 
do deputado Mauro Lopes. O Parecer do Relator, de-

putado Milton Monti, passou a constituir voto em se-
parado. 15 – PROJETO DE LEI Nº 4.126/08 – do Sr. 
Mendes Ribeiro Filho – que “inclui trecho rodoviário na 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal, prevista no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Na-
cional de Viação”. Relator: Deputado Mauro Lopes. 
Parecer: pela aprovação. O deputado Mauro Lopes 
procedeu à leitura do seu relatório e voto. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado o parecer contra 
o voto do deputado Jesus Rodrigues. 16 – 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 Trânsi-
to Brasileiro, para incluir dispositivo verificador da qua-
lidade do combustível como equipamento obrigatório 
dos veículos automotores”. (Apensados: PL 7433/2010 
e PL 3713/2012) Relator: Deputado Zoinho. Parecer: 
pela rejeição deste e dos PLs 7.433/10 e 3.713/12, 
apensados. Retirado de pauta a requerimento do de-
putado Newton Cardoso. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
4.350/08 – do Sr. Giovanni Queiroz – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, para incluir na Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres 
os portos que especifica”. Relator: Deputado Mauro 
Lopes. Parecer: pela aprovação, com emenda. O de-
putado Mauro Lopes procedeu à leitura de seu relató-
rio e voto. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 18 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.470/08 – do Sr. Henrique Afonso – que “alte-
ra a Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacio-
nal de Viação, prevista no anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973”. Relator: Deputado Mauro 
Lopes. Parecer: pela aprovação. Vista concedida ao 
deputado Jaime Martins. 19 – PROJETO DE LEI Nº 
6.145/09 – do Sr. Ratinho Junior – que “altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o contro-
le de velocidade entre praças de pedágio”. Relator: 
Deputado Ricardo Izar. Parecer: pela rejeição. Retira-
do de pauta a requerimento do deputado Geraldo Si-
mões. 20 – PROJETO DE LEI Nº 6.932/10 – do Sr. 
Washington Luiz – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, para dispor sobre o transporte de 
crianças menores de dez anos”. (Apensados: PL 
7910/2010 e PL 2582/2011). Relator: Deputado Milton 
Monti. Parecer: pela aprovação deste e do PL 
7.910/2010, apensado, e pela rejeição do PL 2.582/2011, 
apensado. Retirado de pauta de ofício. 21 – 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: Deputada Marinha Raupp. Parecer: pela re-
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jeição. Retirado de pauta a requerimento do deputado 
Jose Stédile. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.223/11 – do 
Senado Federal – Walter Pinheiro – (PLS 201/2011) 
– que “denomina “Ferrovia Engenheiro Vasco Azevedo 
Neto” o trecho ferroviário compreendido entre os Mu-
nicípios de Ilhéus, no Estado da Bahia – BA, e Figuei-
rópolis, no Estado do Tocantins – TO”. (Apensado: PL 
1266/2011) Relator: Deputado Luiz Argôlo. Parecer: 
pela aprovação deste e do PL 1.266/11, apensado, 
com substitutivo. Retirado de pauta de ofício. 23 – PRO-
JETO 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 Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre condutor 
de veículo cujo motor tenha potência acima de trezen-
tos cavalos de força”. Relator: Deputado Mauro Lopes. 
Parecer: pela rejeição. O deputado Mauro Lopes pro-
cedeu à leitura de seu relatório e voto. Discutiu a ma-
téria o deputado Jaime Martins. Vista concedida ao 
deputado Jesus Rodrigues. 24 – 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 obrigatoriedade de emissão de Boletins 
Informativos em caso de interdição das rodovias fede-
rais”. Relator: Deputado Lúcio Vale. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Retirado de pauta a requeri-
mento do deputado Milton Monti. 25 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.629/11 – do Sr. Fábio Faria – que “obriga a 
inclusão de ciclovias quando do projeto e da execução 
de obras rodoviárias federais”. Relator: Deputado Jai-
me Martins. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta 
a requerimento do deputado Newton Cardoso. 26 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.954/11 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. Relator: 
Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. O 
deputado Jaime Martins procedeu à leitura de seu re-
latório e voto. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. 27 – PROJETO 
DE LEI Nº 8.114/11 – dos Srs. Dr. Ubiali e Vicente Se-
listre – que “altera a redação do art. 159 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, acrescentando novo pa-
rágrafo”. (Apensado: PL 4566/2012) Relator: Deputado 
Milton Monti. Parecer: pela aprovação deste e do PL 
4.566/2012, apensado, com substitutivo. Retirado de 
pauta de ofício. 28 – PROJETO DE LEI Nº 3.119/12 
– da Sra. Sandra Rosado – que “altera o art. 232 da 
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
apresentação de documentos de porte obrigatório”. 
Relator: Deputado Zezéu Ribeiro. Parecer: pela rejei-

ção. Retirado de pauta a requerimento do deputado 
José Stédile. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.152/12 – do 
Sr. Edinho Araújo – que “acrescenta dispositivos ao 
art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: 
Deputado Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. O De-
putado Milton Monti apresentou voto em separado em 
27/11/2012. Retirado de pauta pelo Autor. 30 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.477/12 – do Sr. William Dib – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Depu-
tado Zezéu Ribeiro. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta de ofício. 31 – PROJETO DE LEI Nº 3.556/12 
– dos Srs. Giovanni Queiroz e Zequinha Marinho – que 
“inclui na relação do Sistema Rodoviário Federal, in-
tegrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, a 
ligação rodoviária entre Marabá e Belém”. Relator: 
Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. O deputado Jaime Martins procedeu à 
leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 
32 – PROJETO DE LEI Nº 3.589/12 – da Sra. Flávia 
Morais – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre os documentos obrigatórios do ve-
ículo”. Relator: Deputado Diego Andrade. Parecer: Pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Newton Cardoso. 33 – PROJETO DE LEI Nº 
3.591/12 – do Sr. Policarpo – que “acrescenta item ao 
inciso VII do art. 29 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. 
Retirado de pauta de ofício. 34 – PROJETO DE LEI Nº 
3.626/12 – do Sr. Inocêncio Oliveira – que “estabelece 
a obrigatoriedade do motociclista circular pelo centro 
da faixa de trânsito”. Relator; Deputado Milton Monti. 
Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta de ofício. 35 
– PROJETO DE LEI Nº 3.691/12 – do Sr. Leonardo 
Gadelha – que “obriga as administrações aeroportuá-
rias a disponibilizar aos consumidores a instalação de 
“fingers” (pontes de comunicação entre o terminal e a 
aeronave) nos aeroportos onde operam aviação regu-
lar”. Relator: Deputado Jose Stédile. Parecer: pela re-
jeição. Retirado de pauta a requerimento do deputado 
Geraldo Simões. 36 – PROJETO DE LEI Nº 3.740/12 
– do Sr. Filipe Pereira – que “estabelece isenção das 
tarifas de pedágio dos usuários das vias em concessão 
rodoviárias, para as categorias de veículos de rodagem 
simples, nos dias de realização de eleições municipais, 
estaduais e federais, bem como quaisquer outros dias 
dedicados a realização de sufrágio popular, restando 
à Agência Nacional de Transportes Terrestres a regu-
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lamentação e fiscalização da mesma”. Relator: Depu-
tado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do deputado Hugo Leal. 37 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.905/12 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “denomina o trecho da BR 158, entre a cida-
de de Santa Maria e a cidade de Rosário do Sul, como 
“Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos”” Relator: 
Deputado Jose Stédile. Parecer: pela aprovação. O 
deputado Jose Stédile procedeu à leitura de seu rela-
tório e voto. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. 38 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.948/12 – do Sr. Gabriel Guimarães – que 
“denomina “Rodovia Deputado Dalton Canabrava” a 
BR-259, Entr. BR-135 (Curvelo) – Entr. BR-040 (Feli-
xlândia), Estado de Minas Gerais”. Relator: Deputado 
Renzo Braz. Parecer: pela aprovação. Retirado de 
pauta de ofício. 39 – PROJETO DE LEI Nº 4.049/12 
– do Sr. Davi Alves Silva Júnior – que “acrescenta dis-
positivos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o aviso de vencimento da Carteira Nacional de 
Habilitação e dá outras providências”. Relator: Depu-
tado Jose Stédile. Parecer: pela aprovação. O deputa-
do Jose Stédile procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 40 – PROJETO DE LEI Nº 
4.149/12 – do Sr. Leonardo Picciani – que “altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre bici-
cletas elétricas”. Relator: Deputado Jaime Martins. 
Parecer: pela aprovação, com emendas. O deputado 
Jaime Martins procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Vista concedida ao deputado Jesus Rodrigues. 
41 – PROJETO DE LEI Nº 4.236/12 – do Sr. Ratinho 
Junior – que “regulamenta a autuação por excesso de 
carga transportada nas rodovias brasileiras e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Mauro Lopes. Pare-
cer: pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento 
do deputado César Colnago. 42 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.345/12 – do Sr. Dudimar Paxiuba – que “concede 
benefícios fiscais de tributos federais às empresas de 
transporte aéreo regional”. Relator: Deputado José 
Stédile. Parecer: pela rejeição. O deputado Jose Sté-
dile procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer 43 – PROJETO DE LEI Nº 4.380/12 
– do Sr. Ângelo Agnolin – que “acrescenta dispositivo 
à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
a sinalização semafórica piscante”. Relator: Deputado 
Edinho Araújo. Parecer: pela aprovação. O deputado 
Edinho Araújo procedeu à leitura de seu relatório e 
voto. Discutiram o projeto os deputados Hugo Leal, 

Jose Stédile e Milton Monti. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 44 – 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 penalidades de multa referentes às 
infrações cometidas em vias ou trechos de vias em 
obra ou em manutenção, devidamente sinalizados”. 
Relator: Deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta de ofício. 45 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.490/12 – do Sr. Paulo Freire – que “deno-
mina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o viaduto 
construído no km 488 da Rodovia Rodovia Regis Bit-
tencourt, no Município de Cajati – SP”. Relator: Depu-
tado Milton Monti. Parecer: pela aprovação. Retirado 
de pauta de ofício. 46 – PROJETO DE LEI Nº 4.491/12 
– do Sr. Paulo Freire – que “denomina “Viaduto Vere-
ador Ângelo Baccin” o viaduto construído no km 489 
da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de Cajati 
– SP”. Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta de ofício. 47 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.530/12 – do Sr. Wellington Fagundes – 
que “dispõe sobre a guarda ou o depósito de aerona-
ve”. Relator: Deputado Jose Stédile. Parecer: pela 
aprovação. O deputado Jose Stédile procedeu à leitu-
ra de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerra-
dos os trabalhos às doze horas e dezessete minutos, 
antes convocando os membros para reunião de audi-
ência pública com o objetivo de discutir os projetos do 
PAC2 – ferrovias; o atual estágio do projeto de imple-
mentação do Trem de Alta Velocidade e o novo marco 
regulatório do setor ferroviário, no dia 10 de abril de 
2012, 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 Rodrigo Maia, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinta Reunião Ordinária Audiência 
Pública realizada em 10 de abril de 2013.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia dez 
de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da Câma-
ra dos Deputados. Registraram presença os Senhores 
Deputados Rodrigo Maia – Presidente; Fábio Souto, 
Osvaldo Reis e Jaime Martins – Vice-Presidentes; Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Hermes Parcianello, Hugo Leal, Jesus Ro-
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drigues, João Leão, Jose Stédile, Leonardo Quintão, 
Lúcio Vale, Mário Negromonte, Mauro Lopes, Milton 
Monti, Paulo Pimenta, Raul Lima, Vanderlei Macris, 
Washington Reis, Wellington Fagundes, Zeca Dirceu, 
Zezéu Ribeiro e Zoinho – Titulares; Aelton Freitas, Car-
los Roberto, César Halum, Dr. Carlos Alberto, Fábio 
Ramalho, Fernando Marroni, José Airton, Lael Varella, 
Luiz Argôlo, Mauro Mariani, Renzo Braz, Ricardo Izar 
e Valtenir Pereira – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Nilson Leitão, como não-membro. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Arthur Lira, Marinha 
Raupp e Newton Cardoso. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou aberta 
a reunião, que foi convocada em virtude da aprovação 
dos Requerimentos de números 170 e 171, de auto-
ria do Deputado Jaime Martins, e 174, de autoria do 
Deputado Valtenir Pereira, para “discutir o andamento 
dos projetos do PAC-2 – Ferrovias, o atual estágio do 
projeto de implementação do Trem de Alta Velocidade 
– TAV e o novo marco regulatório do setor ferroviário”. 
Após cumprimentar os presentes, o Presidente convi-
dou para tomar assento à Mesa os Senhores Bernardo 
Figueiredo, Diretor-Presidente da Empresa de Plane-
jamento e Logística S.A. – EPL; André Luis Oliveira de 
Melo, Gerente de Projetos de Transporte Ferroviário de 
Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT; Alexandre Porto Mendes de Souza, Gerente de 
Regulação de Infraestrutura e Serviços de Transporte 
Ferroviário de Cargas da ANTT; Roberto Dias David, 
Superintendente Executivo da ANTT; Josias Sampaio 
Cavalcante Júnior, Presidente da Engenharia, Constru-
ções e Ferrovias S.A. – VALEC; Jair Campos Galvão, 
Diretor de Planejamento da VALEC; Bento José de 
Lima, Diretor de Operações da VALEC; Rodrigo Vila-
ça, Presidente Executivo da Associação Nacional dos 
Transportadores Ferroviários – ANTF; Luis Henrique 
Teixeira Baldez, Presidente da Associação Nacional 
dos Usuários do Transporte de Carga – ANUT; Bruno 
Batista, Diretor Executivo da Confederação Nacional 
do Transporte – CNT; Davi Ferreira Gomes Barreto, 
Secretário de Fiscalização de Desestatização e Regu-
lação de Transportes do Tribunal de Contas da União 
– TCU; Nicola Espinheira da Costa Khoury, da Secre-
taria de Fiscalização de Obras Portuárias, Hídricas e 
Ferroviárias do TCU; e Gabriel José Campos Ervilha, 
Gerente do Departamento de Estruturação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. O Presidente informou ao recinto as regras 
do debate e passou, sucessivamente, a palavra aos 
expositores, que discorreram sobre o assunto. Ao tér-
mino da exposição do Senhor Bernardo Figueiredo, o 
Deputado Valtenir Pereira solicitou a palavra e mani-
festou que, em seu requerimento, havia pedido que a 

Empresa de Planejamento e Logística apresentasse 
explanações a respeito do andamento da Ferrovia de 
Integração do Centro Oeste – FICO e também sobre o 
traçado da Ferronorte. O Parlamentar indagou à Presi-
dência se estas informações poderiam ser prestadas 
naquele momento. O Presidente esclareceu que na 
fase dos debates o Deputado poderia solicitar escla-
recimentos sobre trechos específicos a qualquer dos 
palestrantes. O Deputado Milton Monti solicitou à Pre-
sidência que distribuísse aos parlamentares cópias das 
apresentações para auxiliá-los no acompanhamento 
dos slides apresentados. Antes de passar a palavra 
ao próximo convidado, o Presidente registrou a pre-
sença em Plenário do Governador do Estado do Mato 
Grosso, Senhor Silval Barbosa; do Prefeito de Lucas 
do Rio Verde – MT, Senhor Otaviano Piveta e seu Vice-
-Prefeito, Senhor Miguel Ribeiro; do Vice-Prefeito da 
cidade de Sorriso – MT, Senhor Ederson Dal Molin; do 
Secretário Extraordinário de Acompanhamento da Lo-
gística Intermodal de Transportes do Governo do Mato 
Grosso, Senhor Francisco Vuolo; da representante da 
Prefeitura de Nova Nazaré, Senhora Raílda Alves; do 
Diretor-Executivo do Movimento Pró-Logística, Ede-
on Ferreira; e do Senhor Airton Callai, Presidente da 
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. Para dar 
continuidade aos trabalhos, o Presidente retornou a 
palavra aos convidados. O Deputado Wellington Fagun-
des solicitou a palavra para convidar os membros para 
a audiência desta Comissão de Viação e Transportes 
com o Ministro de Estado dos Transportes, agendada 
para as quinze horas daquela tarde. Às doze horas 
e dezesseis minutos o Deputado Jaime Martins, 3º 
Vice-Presidente da Comissão, assumiu a Presidência 
dos trabalhos. O Presidente Jaime Martins manifestou 
a sugestão para que um deputado do Mato Grosso, 
membro deste Colegiado, apresentasse um reque-
rimento para a realização de uma audiência pública 
desta Comissão em alguma cidade daquele Estado 
para, junto à sociedade dos municípios da região, dis-
cutir a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste – FICO 
e a Ferronorte . O Presidente pediu que o deputado 
Wellington Fagundes protocolasse o requerimento na 
Secretaria deste órgão. O Deputado João Leão infor-
mou ao Plenário que na Bahia haveria a realização 
de audiência pública desta natureza para discutir as 
ferrovias daquele Estado, que estava agendada para 
o dia 26 de abril. Ao término das exposições, ouvido 
o Plenário, o Presidente concedeu a palavra ao Se-
nhor Silval Barbosa, Governador do Estado do Mato 
Grosso, ao Prefeito de Lucas do Rio Verde, Senhor 
Otaviano Piveta e ao Vice-Prefeito de Sorriso, Senhor 
Ederson Dal Molin. Em seguida, o Presidente deu iní-
cio aos debates. Interpelaram os expositores o Depu-
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tado Nilson Leitão, Líder da Minoria, o Senador Pedro 
Taques e os deputados Valtenir Pereira e Wellington 
Fagundes. O Presidente franqueou a palavra mais 
uma vez aos palestrantes, para que respondessem 
aos parlamentares e tecessem as suas considerações 
finais. Nada mais havendo a tratar, o Deputado Jaime 
Martins, no exercício da Presidência, declarou encer-
rados os trabalhos às quatorze horas e quarenta e um 
minutos, antes convocando os membros para reunião 
ordinária no dia 17 de abril, quarta-feira, 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 em exercí-
cio, Deputado Jaime Martins, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o seu acervo documental.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

Ata da Sexta Reunião Ordinária, realizada em 
17 de abril de 2013.

Às dez horas e trinta e três minutos do dia de-
zessete de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 
11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Rodrigo Maia – Presidente; Fá-
bio Souto, Osvaldo Reis e Jaime Martins – Vice-Pre-
sidentes; Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Si-
mões, Hermes Parcianello, Hugo Leal, Jesus Rodrigues, 
João Leão, Jose Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Mário Negromonte, Mauro Lopes, Milton Monti, Paulo 
Pimenta, Raul Lima, Vanderlei Macris, Zeca Dirceu, 
Zezéu Ribeiro e Zoinho – Titulares; Aelton Freitas, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlos Alberto Lereia, Fábio 
Ramalho, Luiz Argôlo, Mauro Mariani, Paulo Freire, 
Renzo Braz, Ricardo Izar, Valtenir Pereira e Zequinha 
Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Arthur Lira, Diego Andrade, Marinha Raupp, 
Newton Cardoso, Washington Reis e Wellington Fa-
gundes. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as Atas da 4ª Reunião Delibe-
rativa Ordinária e 5ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizadas, respectivamente, nos dias 3 
e 10 de abril de 2013. O Deputado Jose Stédile solici-
tou a dispensa da leitura das Atas. Em votação, as Atas 
foram aprovadas unanimemente. O Deputado Osvaldo 
Reis assumiu a Presidência dos trabalhos. EXPEDIEN-
TE: a) Comunicação das matérias distribuídas aos 
Relatores. O Presidente informou ao Plenário que fo-
ram realizadas as designações de números 03 e 04 

do ano de 2013, respectivamente nos dias 3 e 10 de 
abril de 2013. O Deputado Rodrigo Maia reassumiu a 
Presidência da Sessão. ORDEM DO DIA: A – Reque-
rimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 189/13 – do Sr. 
Zequinha Marinho – que “solicita a realização de Au-
diência Pública na Comissão de Viação e Transportes 
para debater as condições do transporte coletivo de 
passageiros intermunicipal e transporte coletivo de 
passageiros interestadual que fazem viagens no Es-
tado do Pará”. O Deputado Zequinha Marinho enca-
minhou sua proposição. O Deputado Mauro Lopes 
discutiu a matéria. Em votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente. O Deputado Hugo Leal as-
sumiu a Presidência da Mesa para que o Deputado 
Rodrigo Maia pudesse encaminhar proposição de sua 
autoria. 2 – REQUERIMENTO Nº 190/13 – do Sr. Ro-
drigo Maia – que “solicita sejam convidados o Ministro 
dos Transportes, Sr. César Borges, e o Presidente do 
Grupo CCR, Sr. Renato Vale, para debaterem sobre 
os serviços prestados e os preços praticados pelo re-
ferido grupo”. O Deputado Rodrigo Maia encaminhou 
o requerimento. Discutiram a matéria os senhores de-
putados Mário Negromonte, Mauro Lopes, e Edson 
Ezequiel. Em votação, o requerimento foi aprovado 
unanimemente, com a substituição do Ministro dos 
Transportes por um representante da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres – ANTT. O Deputado 
Rodrigo Maia tornou a presidir os trabalhos. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 191/13 – do Sr. Aureo – que “requer 
sejam convidados o Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos – 
Diretor Geral em Exercício da ANTT; O Sr. Volney Za-
nardi Júnior – Presidente do IBAMA; o Sr. Roberto 
Ricardo Vizentin – Presidente do IMCBio Instituo Chi-
co Mendes; a Sra. Jurema de Sousa Machado – Pre-
sidente do IPHAN; o Sr. José Alberto Beranger Gallo 
– Diretor Superintendente da Autopista Fluminense; o 
representante do TCU; e o representante do MPF, para 
prestarem esclarecimentos acerca das matérias vei-
culadas pelos meios de comunicação referentes à 
Concessão de Licença Ambiental para as Obras de 
Duplicação da BR 101/RJ Norte, trecho Rio Bonito – 
Campos dos Goytacazes”. Retirado de pauta de ofí-
cio. 4 – REQUERIMENTO Nº 192/13 – do Sr. Ricardo 
Izar – que “solicita informações ao Senhor Presidente 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 
– acerca do reajuste da tarifa básica e pedágio – TBP.” 
Retirado de pauta de ofício. 5 – REQUERIMENTO Nº 
193/13 – do Sr. Luiz Argôlo – que “requer a realização 
de audiência pública sobre os potenciais mecanismos 
de desburocratização para as obras de infraestrutura 
logística de interesse nacional”. Retirado de pauta de 
ofício. 6 – REQUERIMENTO Nº 194/13 – do Sr. Valte-
nir Pereira – que “requer a realização de Seminário 
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Externo no município de Cuiabá, estado de Mato Gros-
so, a fim de debater acerca da implantação e amplia-
ção da malha ferroviária no estado”. O Deputado Val-
tenir Pereira encaminhou sua proposição. Não houve 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado 
unanimemente. 7 – REQUERIMENTO Nº 195/13 – do 
Sr. Valtenir Pereira – que “requer a realização de Se-
minário Externo no município de Lucas do Rio Verde, 
estado de Mato Grosso, a fim de debater acerca da 
implantação e ampliação da malha ferroviária no es-
tado”. O Deputado Valtenir Pereira encaminhou sua 
proposição. Não houve discussão. Em votação, o re-
querimento foi aprovado unanimemente. 8 – REQUE-
RIMENTO Nº 196/13 – do Sr. Valtenir Pereira – que 
“requer a realização de Seminário Externo no municí-
pio de Água Boa, estado de Mato Grosso, a fim de 
debater acerca da implantação e ampliação da malha 
ferroviária no estado”. O Deputado Valtenir Pereira en-
caminhou sua proposição. Não houve discussão. Em 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. B 
– Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: TRA-
MITAÇÃO ORDINÁRIA 9 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 812/13 – do Sr. Jovair Arantes – que 
“susta os efeitos do Ato Administrativo INFRAERO nº 
3139/PR/2012, de 18 de setembro de 2012, que ins-
titui procedimento normativo para a concessão de áre-
as operacionais destinadas às atividades próprias das 
empresas prestadoras de serviço aéreos públicos nos 
aeroportos da rede Infraero”. Relator: Deputado Mau-
ro Lopes. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta 
pelo Relator, por duas sessões C – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIO-
RIDADE: 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.955/12 – do 
Senado Federal – Clésio Andrade – (PLS 38/2011) – 
que “altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, 
que “dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá outras providências”, 
para tomar obrigatória a divulgação, no Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e na nota 
fiscal, da quantidade de emissão dos gases poluentes 
e de gás carbônico (CO2), gás de efeito estufa, emiti-
dos na atmosfera pelos veículos automotores”. Relator: 
Deputado Diego Andrade. Parecer: pela aprovação, 
com emendas. Não deliberado. TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.470/08 – do Sr. 
Henrique Afonso – que “altera a Relação Descritiva 
das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, prevista 
no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973”. 
Relator: Deputado Mauro Lopes. Parecer: com com-
plementação de voto, Deputado Mauro Lopes, pela 
aprovação, com substitutivo. O Deputado Mauro Lopes 
procedeu a leitura de seu relatório e voto. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 

o parecer com complementação de voto. Apresentou 
voto em separado o Deputado Jaime Martins. 12 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.145/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o controle de velocidade entre praças de 
pedágio”. Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Depu-
tado Hugo Leal. 13 – PROJETO DE LEI Nº 6.932/10 
– do Sr. Washington Luiz – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o trans-
porte de crianças menores de dez anos”. (Apensados: 
PL 7910/2010, PL 2582/2011 e PL 5220/2013). Rela-
tor: Deputado Milton Monti. Parecer: pela aprovação 
deste e do PL 7.910/2010, apensado, e pela rejeição 
do PL 2.582/2011, apensado. Não Deliberado. 14 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.538/10 – do Sr. Hugo Leal – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que ‘’institui o Código de Trânsito Brasileiro’’, estabe-
lecendo que o proprietário do veículo poderá receber 
as notificações de penalidades também por via de 
correio eletrônico (e-mail)”. (Apensado: PL 3669/2012 
(Apensado: PL 3810/2012)) Relator: Deputado Milton 
Monti. Parecer: pela aprovação deste e do PL 
3.669/2012, apensado, com substitutivo, e pela rejei-
ção do PL 3.810/2012, apensado. Não Deliberado. 15 
– PROJETO DE LEI Nº 7.829/10 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera o art. 229 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997”. Relatora: Deputada Marinha Raupp. 
Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta a requeri-
mento do Deputado Valtenir Pereira. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.223/11 – do Senado Federal – Walter Pi-
nheiro – (PLS 201/2011) – que “denomina “Ferrovia 
Engenheiro Vasco Azevedo Neto” o trecho ferroviário 
compreendido entre os Municípios de Ilhéus, no Esta-
do da Bahia – BA, e Figueirópolis, no Estado do To-
cantins – TO”. (Apensado: PL 1266/2011) Relator: 
Deputado Luiz Argôlo. Parecer: pela aprovação deste 
e do PL 1.266/11, apensado, com substitutivo. Não 
deliberado. 17 – 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: Depu-
tado Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. O Presiden-
te informou ao recinto que este projeto havia sido lido 
na reunião realizada por este órgão técnico no dia 3 
de abril de 2013 e, portanto, colocaria a matéria em 
discussão. Discutiram o projeto os Senhores Deputa-
dos Mauro Lopes e Jesus Rodrigues. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. 18 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.408/11 – do Sr. Bernardo Santana de Vas-
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concellos – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a obrigatoriedade de emissão de 
Boletins Informativos em caso de interdição das rodo-
vias federais”. Relator: Deputado Lúcio Vale. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. Não deliberado. 19 
– PROJETO DE LEI Nº 2.578/11 – do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. Relator: 
Deputado Jaime Martins. Parecer Reformulado, Dep. 
Jaime Martins (PR-MG), pela aprovação. O Deputado 
Mauro Lopes solicitou ao Presidente que ele pudesse 
ler o relatório e voto elaborado pelo Deputado Jaime 
Martins, relator da matéria. O Presidente anuiu. Após 
a leitura, em votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer. 20 – PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – do Sr. 
Fábio Faria – que “obriga a inclusão de ciclovias quan-
do do projeto e da execução de obras rodoviárias fe-
derais”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Depu-
tado Edinho Araújo. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.858/11 
– do Sr. Bohn Gass – que “acrescenta artigo à Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para isentar do pa-
gamento de pedágio os condutores que tenham resi-
dência permanente ou exerçam atividades profissionais 
no mesmo Município onde funcione praça para a ar-
recadação dessa tarifa”. (Apensado: PL 4169/2012) 
Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela apro-
vação deste e pela rejeição do PL 4.169/2012, apen-
sado. Retirado de pauta a requerimento do Deputado 
Jesus Rodrigues. 22 – PROJETO DE LEI Nº 8.114/11 
– dos Srs. Dr. Ubiali e Vicente Selistre – que “altera a 
redação do art. 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, acrescentando novo parágrafo”. (Apensado: 
PL 4566/2012) Relator: Deputado Milton Monti. Pare-
cer: pela aprovação deste e do PL 4.566/2012, apen-
sado, com substitutivo. Não deliberado. 23 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.119/12 – da Sra. Sandra Rosado – que 
“altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a apresentação de documentos de 
porte obrigatório”. Relator: Deputado Zezéu Ribeiro. 
Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta a requeri-
mento do Deputado Valtenir Pereira. 24 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.152/12 – do Sr. Edinho Araújo – que 
“acrescenta dispositivos ao art. 280 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado Mauro Lopes. 
Parecer: pela rejeição. O Deputado Milton Monti apre-
sentou voto em separado em 27/11/2012. Retirado de 
pauta pelo Relator. 25 – PROJETO DE LEI Nº 3.214/12 
– do Sr. Vieira da Cunha – que “obriga o fornecimento 

de rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimen-
sões das demais rodas e pneus que equipam os veí-
culos novos, nacionais e importados, comercializados 
no País”. Relator: Deputado Leonardo Quintão. Parecer: 
pela aprovação deste e da emenda adotada pela CDC. 
Retirado de pauta pelo Relator. 26 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.477/12 – do Sr. William Dib – que “altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado Zezéu 
Ribeiro. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta a 
requerimento do Deputado Zeca Dirceu. 27 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.589/12 – da Sra. Flávia Morais – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre os documentos obrigatórios do veículo”. Relator: 
Deputado Diego Andrade. Parecer: pela rejeição. Re-
tirado de pauta a requerimento do Deputado Edinho 
Araújo. 28 – PROJETO DE LEI Nº 3.591/12 – do Sr. 
Policarpo – que “acrescenta item ao inciso VII do art. 
29 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Depu-
tado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento do Deputado Zeca Dirceu. 29 
– PROJETO DE LEI Nº 3.626/12 – do Sr. Inocêncio 
Oliveira – que “estabelece a obrigatoriedade do moto-
ciclista circular pelo centro da faixa de trânsito”. Rela-
tor: Deputado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. Não 
deliberado. 30 – PROJETO DE LEI Nº 3.691/12 – do 
Sr. Leonardo Gadelha – que “obriga as administrações 
aeroportuárias a disponibilizar aos consumidores a 
instalação de “fingers” (pontes de comunicação entre 
o terminal e a aeronave) nos aeroportos onde operam 
aviação regular”. Relator: Deputado Jose Stédile. Pa-
recer: pela rejeição. O Deputado Jose Stédile encami-
nhou sua proposição. Discutiram a matéria os Senho-
res Deputados Hugo Leal, Mauro Lopes e Edson Eze-
quiel. O projeto foi retirado de pauta pelo Relator, por 
10 sessões. 31 – PROJETO DE LEI Nº 3.740/12 – do 
Sr. Filipe Pereira – que “estabelece isenção das tarifas 
de pedágio dos usuários das vias em concessão ro-
doviárias, para as categorias de veículos de rodagem 
simples, nos dias de realização de eleições municipais, 
estaduais e federais, bem como quaisquer outros dias 
dedicados a realização de sufrágio popular, restando 
à Agência Nacional de Transportes Terrestres a regu-
lamentação e fiscalização da mesma”. Relator: Depu-
tado Milton Monti. Parecer: pela rejeição. Não delibe-
rado. 32 – PROJETO DE LEI Nº 3.948/12 – do Sr. 
Gabriel Guimarães – que “denomina “Rodovia Depu-
tado Dalton Canabrava” a BR-259, Entr. BR-135 (Cur-
velo) – Entr. BR-040 (Felixlândia), Estado de Minas 
Gerais”. Relator: Deputado Renzo Bras. Parecer: pela 
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aprovação. Não deliberado. 33 – PROJETO DE LEI Nº 
4.236/12 – do Sr. Ratinho Junior – que “regulamenta a 
autuação por excesso de carga transportada nas rodo-
vias brasileiras e dá outras providências”. Relator: De-
putado Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. O Deputa-
do Mauro Lopes procedeu a leitura de seu relatório e 
voto. O Deputado Hugo Leal discutiu a matéria. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 34 – 
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 Trân-
sito Brasileiro, para dobrar o valor das penalidades de 
multa referentes às infrações cometidas em vias ou 
trechos de vias em obra ou em manutenção, devida-
mente sinalizados”. Relator: Deputado Leonardo Quin-
tão. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 35 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.490/12 – do Sr. Paulo Freire – que 
“denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” o via-
duto construído no km 488 da Rodovia Regis Bittencourt, 
no Município de Cajati – SP”. Relator: Deputado Milton 
Monti. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 36 – 
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 Bitten-
court, no Município de Cajati – SP”. Relator: Deputado 
Milton Monti. Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou en-
cerrados os trabalhos às onze horas e trinta e um mi-
nutos, antes convocando os membros para reunião 
deliberativa ordinária deste Colegiado a ser realizada 
no dia 24 de abril de 2013, 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 as-
sinada pelo Presidente, Deputado Rodrigo Maia, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR 
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 
3555-A, DE 2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CAR-

DOZO, 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). NORMAS 

GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO.

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 7ª Reunião Ordinária realizada em 17 de 
abril de 2013. 

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
dezessete de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-

missão Especial destinada a analisar e proferir pare-
cer 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 De-
creto-Lei nº 73 de 1966” (revoga dispositivos das Leis 
nºs 556, de 1850 e 10.406, de 2002), no Anexo II, Ple-
nário 08 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos seguintes Deputados: Edinho Bez – Presidente; 
Hugo Leal – Vice-Presidente; Armando Vergílio – Re-
lator; Antonio Brito, Edinho Araújo, João Arruda, Luiz 
Sérgio e Rubens Bueno – Titulares; Carlos Magno, 
Duarte Nogueira, Esperidião Amin, Mendonça Prado 
e Ronaldo Benedet – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Beto Albuquerque, Beto Mansur, 
Bruno Araújo, Cida Borghetti, Daniel Almeida, Darcísio 
Perondi, Décio Lima, Eduardo Azeredo, José Mentor, 
José Rocha, Luciano Castro, Marcos Rogério, Moreira 
Mendes, Osmar Serraglio, Sergio Guerra, Valadares 
Filho e Vicente Candido. ABERTURA: O senhor Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as Atas da 5ª e da 6ª reuniões, realizadas, 
respectivamente, nos dias 28 de novembro de 2012 e 
12 de março de 2013. A pedido do Deputado Armando 
Vergílio, foi dispensada a leitura e, colocadas em vo-
tação, as Atas foram aprovadas. O senhor Presidente 
informou que a cópia da relação dos expedientes rece-
bidos pela Comissão encontrava-se à disposição dos 
Deputados. Também informou que foi deferido, pelo 
Presidente da Casa, requerimento de prorrogação do 
prazo da Comissão por mais 20 sessões, tendo em 
vista que o prazo original de 40 sessões terminou no 
dia 6 do mês de março. O senhor Presidente informou, 
ainda, que foram criados perfis da Comissão no Face-
book e no Twitter e que os endereços serão enviados 
por e-mail para os gabinetes. ORDEM DO DIA: Em 
função da falta de quórum para deliberação, o senhor 
Presidente deu início à Audiência Pública, ficando os 
demais itens da Pauta para serem apreciados na Reu-
nião seguinte. Participaram da Audiência os senhores 
Dorival Alves de Sousa, Presidente do SINCOR/DF; 
José Antonio de Castro, Presidente do SINCOR/PR; 
Antônio Ferreira Mota de Albuquerque, Presidente do 
SINCOR/SE, e a senhora Maria Filomena Magalhães 
Branquinho, Presidente do SINCOR/MG, que fizeram 
suas exposições. Às quinze horas e seis minutos, o 
senhor Presidente, Deputado Edinho Bez, passou a 
presidência para o Deputado Luiz Sérgio. Ao final das 
palestras, usaram da palavra o Deputado Armando 
Vergílio, Relator, e o Deputado Ronaldo Benedet. Nada 
mais havendo a tratar, o Deputado Luiz Sérgio encerrou 
a reunião às quinze horas e quarenta e quatro minu-
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tos, antes convocando Reunião Ordinária, a realizar-
-se no dia 24 de abril, quarta-feira, com a finalidade 
de apreciar os itens pendentes da Pauta e de realizar 
Audiência Pública, tendo marcado o horário da eleição 
para a 1ª Vice-Presidência para às 15h30 do dia 24. E, 
para constar, eu, Eugênia S. Pestana, lavrei a presente 
Ata, que após ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Deputado Luiz Sérgio, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental da Comissão. 

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Abelardo Camarinha
TVR Nº 264/13 – do Poder Executivo – (MSC 

44/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 970, de 26 de 
outubro de 2010, que outorga permissão à Rota Co-
municações Limitada para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no município 
de Adamantina, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 367/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 219, de 16 de 
abril de 2012, que autoriza à Associação Comunitária 
Trescoroense de Radiodifusão executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Três Coroas, 
Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Angelo Vanhoni
TVR Nº 336/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 55, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Rádio 
Comunitária Rio Guarani executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Nova Laranjeiras, 
Estado do Paraná”.

Ao Deputado Ariosto Holanda
TVR Nº 334/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 50, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Benefi-
cente Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga 
– ABCD executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ipaporanga, Estado do Ceará”.

Ao Deputado Arolde de Oliveira
TVR Nº 365/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 169, de 21 de 
março de 2012, que autoriza à Associação de Mora-
dores do Setor Central de Porteirão Goiás executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Porteirão, Estado de Goiás”.

Ao Deputado Beto Mansur
TVR Nº 312/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 664, de 21 de 
julho de 2010, que autoriza à Associação Comunitá-
ria de Vila São Jorge – ASJOR executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Alto Paraíso 
de Goiás, Estado de Goiás”.

TVR Nº 322/13 – do Poder Executivo – (MSC 
46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 25, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Tchê Co-
munidade executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Bruno Araújo
TVR Nº 330/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 40, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária e Cultural de Casa Amarela executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Recife, Es-
tado de Pernambuco”.

Ao Deputado Carlos Sampaio
TVR Nº 325/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 30, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária Divulgação de Nova Luzitânia – FM (ACDNL-
-FM) executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 345/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.237, de 30 
de novembro de 2010, que autoriza à Associação de 
Radiodifusão Comunitária Esmeraldas executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Es-
meraldas, Estado de Minas Gerais”.
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TVR Nº 364/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 116, de 02 de 
março de 2012, que autoriza à Associação Radiofônica 
Educativa do Bairro Aviso executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Linhares, Estado 
do Espírito Santo”.

À Deputada Dalva Figueiredo
TVR Nº 363/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 37, de 20 de 
janeiro de 2012, que autoriza à Associação Cultural 
de Desenvolvimento Social Gauramense – ACDES-
GA executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Dr. Adilson Soares
TVR Nº 319/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.182, de 24 
de novembro de 2010, que autoriza à Associação de 
Apoio Comunitário e Desenvolvimento de Radiodifu-
são do Bairro Vista Alegre – ACODERVA executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Barra Mansa , Estado do Rio de Janeiro”.

Ao Deputado Edson Silva
TVR Nº 333/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 49, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Cultural 
do Distrito do Barrento executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Itapipoca, Estado 
do Ceará”.

Ao Deputado Efraim Filho
TVR Nº 366/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 173, de 21 de 
março de 2012, que autoriza à Associação Mantene-
dora Materno Infantil de Serrinha executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Serrinha, 
Estado da Bahia”.

Ao Deputado Eliene Lima
TVR Nº 337/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 60, de 03 de 
março de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Dois 
Irmãos do Buriti executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-

nitária no município de Dois Irmãos do Buriti, Estado 
do Mato Grosso do Sul”.

Ao Deputado Evandro Milhomen
TVR Nº 360/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 480, de 28 de 
outubro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária dos Moradores de Lourenço executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Calçoene, 
Estado do Amapá”.

TVR Nº 362/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 527, de 06 de 
dezembro de 2011, que autoriza à Associação Cultural 
Rádio Comunidade FM – Radiocom executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Santa Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”.

À Deputada Iara Bernardi
TVR Nº 359/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 393, de 
12 de setembro de 2011, que autoriza à Associação 
Comunitária de Radiodifusão de Tramandaí executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Ilário Marques
TVR Nº 332/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 48, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária do Conjunto Planalto executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Capistrano, 
Estado do Ceará”.

TVR Nº 338/13 – do Poder Executivo – (MSC 
46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 248, de 30 de 
abril de 2012, que autoriza à Associação Comunitária 
e de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Salitre, Estado do Ceará”.

TVR Nº 349/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 152, de 24 de 
maio de 2011, que autoriza à Rádio Cultura de Santa 
Helena de Goiás – RCS – Goiás executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Santa Hele-
na de Goiás, Estado de Goiás”.
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Ao Deputado João Arruda
TVR Nº 456/13 – do Poder Executivo – (MSC 

143/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 18 de feverei-
ro de 2013, que outorga concessão à Televisão Costa 
Branca Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Mossoró, Estado 
do Rio Grande do Norte”.

Ao Deputado Jorge Bittar
TVR Nº 318/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.175, de 24 
de novembro de 2010, que autoriza à União Comuni-
tária de Realengo e Adjacências executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro”.

Ao Deputado Jorge Tadeu Mudalen
TVR Nº 358/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 311, de 01 de 
agosto de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária Rádio Flor do Campo executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Novo Oriente, 
Estado do Ceará”.

Ao Deputado José Carlos Araújo
TVR Nº 326/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 32, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária dos Amigos de Dirce Reis executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Dirce Reis, 
Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Júlio Campos
TVR Nº 357/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 207, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Associação Cultural da 
Nova Juventude Castelandense executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Castelândia, 
Estado de Goiás”.

Ao Deputado Leomar Quintanilha
TVR Nº 339/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 745, de 24 de 
agosto de 2010, que autoriza à Associação Cultural 
de Arenópolis executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Arenópolis, Estado de Goiás”.

À Deputada Luciana Santos
TVR Nº 353/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 177, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Associação de Radio-
difusão Comunitária Buriti FM executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Buriti dos 
Lopes, Estado do Piauí”.

Ao Deputado Luiz Fernando Faria
TVR Nº 327/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 36, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária Serranense de Radiodifusão executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Serranos, 
Estado de Minas Gerais”.

TVR Nº 342/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.155, de 
24 de novembro de 2010, que autoriza à Associação 
Comunitária e Cultural de Radiodifusão executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Sete 
Lagoas, Estado de Minas Gerais”.

À Deputada Luiza Erundina
TVR Nº 320/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.124, de 30 
de novembro de 2010, que autoriza à Associação de 
Apoio à Cultura e aos Serviços de Radiodifusão da 
Comunidade de Pedra Dourada – Rádio Douraden-
se executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Pedra Dourada, Estado de Minas Gerais”.

Ao Deputado Marçal Filho
TVR Nº 329/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 38, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Educa-
dora Sete Quedas executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Sete Quedas, Estado do 
Mato Grosso do Sul”.

Ao Deputado Marcelo Aguiar
TVR Nº 361/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 526, de 06 de 
dezembro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária de Rádio Difusão da Terra dos Gêmeos executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Cândido Godói, Estado do Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Marcelo Guimarães Filho
TVR Nº 352/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 171, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Associação Comunitá-
ria dos Amigos do Loteamento Sal Torrado executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paulo Afonso , Estado da Bahia”.

À Deputada Margarida Salomão
TVR Nº 347/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 137, de 24 de 
maio de 2011, que autoriza à Associação Comunitá-
ria, Cultural e Educativa de Monte Carmelo executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais”.

Ao Deputado Miriquinho Batista
TVR Nº 321/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 24, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária Desenvolver Sagradense – ASSCOM SAGRA-
DENSE executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Sagrada Família, Estado do Rio 
Grande do Sul”.

TVR Nº 356/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 205, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Associação Comunitária 
da Região dos Cocais do Piauí – ACOMCAPI executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Matias Olímpio, Estado do Piauí”.

Ao Deputado Missionário José Olimpio
TVR Nº 313/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 750, de 24 de 
agosto de 2010, que autoriza à APRC – Associação 
Pratiana de Radiodifusão Comunitária executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Pratânia, 
Estado de São Paulo”.

TVR Nº 351/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 161, de 24 de 
maio de 2011, que autoriza à Associação Comunitá-
ria, Cultural, Artística, Desportiva e de Comunicação 
do Distrito de Guarizinho executar, pelo prazo de dez 

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Itapeva, Estado 
de São Paulo”.

Ao Deputado Nelson Marchezan Junior
TVR Nº 314/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 755, de 24 de 
agosto de 2010, que autoriza à Associação Comunitá-
ria Amigos do Cedro executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cedro do Abaeté, Estado 
de Minas Gerais”.

Ao Deputado Newton Lima
TVR Nº 355/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 188, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Organização Cidadania 
e Integração executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Jaú, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Oliveira Filho
TVR Nº 317/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.163, de 
24 de novembro de 2010, que autoriza à Associação 
Cultural e Comunitária de Flórida executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Flórida, 
Estado do Paraná”.

Ao Deputado Onofre Santo Agostini
TVR Nº 323/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 26, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comu-
nitária Pró-Cultura e Comunicação de São Domingos 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de São Domingos, Estado de Santa Catarina”.

TVR Nº 324/13 – do Poder Executivo – (MSC 
46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 28, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Cidade das Praias executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Jaguaruna, Estado de Santa Catarina”.

TVR Nº 354/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 185, de 06 de 
junho de 2011, que autoriza à Associação Comunitária 
e Cultural de Seara executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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comunitária no município de Seara, Estado de Santa 
Catarina”.

Ao Deputado Paulo Teixeira
TVR Nº 315/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.098, de 
16 de novembro de 2010, que autoriza à Associação 
Cultural Comunitária do Jardim Novo Mundo e Adja-
cências executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Goiânia, Estado de Goiás”.

TVR Nº 344/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.229, de 
30 de novembro de 2010, que autoriza à Associação 
Comunitária e de Comunicação de Tijuaçú e Quebra 
Facão Senhor do Bonfim executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Senhor do Bonfim 
, Estado da Bahia”.

Ao Deputado Rogério Peninha Mendonça
TVR Nº 316/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.160, de 24 
de novembro de 2010, que autoriza à Associação Co-
munitária e Cultural de Xavantina executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Xavantina, 
Estado de Santa Catarina”.

TVR Nº 348/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 145, de 24 de 
maio de 2011, que autoriza à Associação Rádio Co-
munitária Pinheira executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Palhoça, Estado de San-
ta Catarina”.

Ao Deputado Ruy Carneiro
TVR Nº 328/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 37, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária Para o Progresso e Desenvolvimento Cultural de 
Naque executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Naque, Estado de Minas Gerais”.

TVR Nº 343/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.157, de 24 
de novembro de 2010, que autoriza à Associação Cul-
tural de Comunicação Alternativa de Rubim executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Rubim, Estado de Minas Gerais”.

Ao Deputado Salvador Zimbaldi

TVR Nº 335/13 – do Poder Executivo – (MSC 
46/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 53, de 17 de 
fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária Amigos do Bairro do Limão – ASCOBLI executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Pinhalzinho, Estado de São Paulo”.

TVR Nº 350/13 – do Poder Executivo – (MSC 
47/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 159, de 24 
de maio de 2011, que autoriza à Associação Cultural 
Comunitária de Radiodifusão Grande Visão Parque 
dos Pinheiros executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Álvares Machado, Estado 
de São Paulo”.

Ao Deputado Sandro Alex
TVR Nº 346/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 68, de 16 de 
março de 2011, que autoriza à Associação Comuni-
tária de Radiodifusão dos Amigos do KM-20 executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná”.

Ao Deputado Sibá Machado
TVR Nº 340/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 759, de 24 de 
agosto de 2010, que autoriza à Associação Radiodifu-
sora Verdes Campos executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Ernestina, Estado do Rio 
Grande do Sul”.

Ao Deputado Silas Câmara
TVR Nº 341/13 – do Poder Executivo – (MSC 

47/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.045, de 
08 de novembro de 2010, que autoriza à Associação 
de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Banzaê/
Bahia executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Banzaê, Estado da Bahia”.

Ao Deputado Stefano Aguiar
TVR Nº 331/13 – do Poder Executivo – (MSC 

46/2013) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 44, de 17 
de fevereiro de 2011, que autoriza à Associação Co-
munitária Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aos 
Portadores de Deficiência Física executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Divinópolis, 
Estado de Minas Gerais”.

Sala da Comissão, em 24 de abril de 2013. – 
Paulo Abi-Ackel, Presidente.
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COMISSÃO DE CULTURA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 630/11 – do Sr. Luiz Noé 

– que “inscreve o nome de Rubens Beyrodt Paiva no 
“Livro dos Heróis da Pátria””.

À Deputada Carmen Zanotto
PROJETO DE LEI Nº 7.852/10 – do Sr. Hugo 

Leal – que “confere o título de “Capital Nacional da 
Energia Limpa” ao município de Petrópolis, no estado 
do Rio de Janeiro”.

PROJETO DE LEI Nº 3.023/11 – do Sr. Pedro 
Uczai – que “denomina Marcelino Chiarello a Rodovia 
BR-282, trecho de acesso a Chapecó”

Ao Deputado Danrlei de Deus Hinterholz
PROJETO DE LEI Nº 3.905/12 – do Sr. Paulo 

Pimenta – que “denomina o trecho da BR 158, entre 
a cidade de Santa Maria e a cidade de Rosário do 
Sul, como “Rodovia Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos””

Ao Deputado Domingos Sávio
PROJETO DE LEI Nº 615/11 – do Sr. Marco Te-

baldi – que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de 
Santa Catarina, o título de “Capital Nacional da Dança””.

Ao Deputado Edinho Araújo
PROJETO DE LEI Nº 3.695/12 – do Senado Fe-

deral – Paulo Paim – (PLS 26/2010) – que “institui o 
Dia Nacional do Ofical de Justiça”.

Ao Deputado Jean Wyllys
PROJETO DE LEI Nº 616/11 – do Sr. Marco Te-

baldi – que “confere à Cidade de Joinville, no Estado 
de Santa Catarina, o título de “Capital Nacional das 
Bicicletas””.

Ao Deputado Leopoldo Meyer
PROJETO DE LEI Nº 7.817/10 – do Sr. Reginaldo 

Lopes – que “erige em monumento nacional a rota de 
peregrinação denominada “Caminho da Luz, o Cami-
nho do Brasil” no estado de MG”.

Ao Deputado Nilmário Miranda
PROJETO DE LEI Nº 1.771/11 – do Sr. Emiliano 

José – que “inscreve os nomes de Carlos Marighella 
e Luiz Carlos Prestes no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
(Apensado: PL 2857/2011)

Ao Deputado Paulo Ferreira
PROJETO DE LEI Nº 4.261/12 – do Senado Fe-

deral – Aloysio Nunes Ferreira – (PLS 503/2011) – que 
“denomina “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”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 2.772/08 – da Sra. Gore-

te Pereira – que “denomina Ponte Nicanor Linhares a 
ponte sobre o Rio Jaguaribe, localizada no distrito de 

Peixe Gordo, entre os municípios de Limoeiro do Norte 
e Tabuleiro do Norte, no Ceará”.

Ao Deputado Penna
PROJETO DE LEI Nº 5.276/13 – do Sr. Acelino 

Popó – que “institui o Dia Nacional do Boxe”
Ao Deputado Pinto Itamaraty
PROJETO DE LEI Nº 1.641/11 – do Sr. Romero 

Rodrigues – que “denomina “Governador Ernani Sá-
tyro”, trecho de cento e treze quilômetros da BR-361, 
entre as cidades de Patos e Itaporanga, no Estado da 
Paraíba”.

Ao Deputado Professor Sérgio de Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 6.541/09 – do Senado Fe-

deral – Sérgio Zambiasi – (PLS 33/2009) – que “ins-
creve o nome do Senador Pinheiro Machado no Livro 
dos Heróis da Pátria”.

Ao Deputado Waldenor Pereira
PROJETO DE LEI Nº 1.791/11 – do Sr. Romero 

Rodrigues – que “declara o “Encontro para a Consciência 
Cristã”, realizado na cidade de Campina Grande, Esta-
do da Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”.

Ao Deputado Zezéu Ribeiro
PROJETO DE LEI Nº 1.662/11 – do Sr. Luiz Cou-

to – que “denomina “Israel Guedes Ferreira” o edifício 
da Agência Central do INSS no Município de Alagoa 
Grande, no Estado da Paraíba”.

Sala da Comissão, em 24 de abril de 2013. – Jan-
dira Feghali, Deputada Federal, Presidenta.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 581-B, DE 2003 
(Do Sr. Neuton Lima)

Acrescenta o parágrafo único ao artigo 
3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
prevendo o direito do assinante do serviço 
de telefonia fixa à instalação de um medidor 
do consumo dos pulsos ou minutos locais 
junto ao seu telefone; tendo pareceres: 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
pela aprovação deste e dos de nºs 651/03 e 
3206/04, apensados, com substitutivo (re-
lator: DEP. CELSO RUSSOMANNO); e da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, pela rejeição deste 
e dos de nºs 651/03 e 3206/04, apensados 
(Relator: DEP. WALTER PINHEIRO).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DE-
FESA DO CONSUMIDOR; CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 
(ART. 54 RICD)

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEI-
TA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO – ART. 
24, II, “G”
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IN-
FORMÁTICA

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em apreciação, da lavra do De-
putado Neuton Lima, acrescenta parágrafo único ao 
artigo 3º da Lei Geral de Telecomunicações – Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997 – a fim de estabelecer 
“o direito do assinante do serviço de telefonia fixa à 
instalação de um medidor do consumo dos pulsos 
ou minutos locais junto ao seu telefone”.

Ao projeto principal tramitam apensadas as se-
guintes proposições: 

Projeto de Lei nº 651, de 2003, do Deputado João 
Grandão, para prever o mesmo direito, mas apenas 
para os assinantes do serviço de telefonia fixa pres-
tado pelas concessionárias, isto é, em regime público; 

Projeto de Lei nº 3.206, de 2004, do Deputado Jo-
vair Arantes, com o mesmo objetivo do projeto principal. 

Os projetos foram aprovados na Comissão de 
Defesa do Consumidor na forma de substitutivo que 
faz pequenas alterações de redação, preservando, 
porém, o mérito do projeto principal. Posteriormente 
foram encaminhados a esta Comissão, à qual compete 
posicionar-se sobre mérito, e para os quais não foram 
apresentadas emendas no prazo regimental.

É o relatório

II – VOTO DO RELATOR

Os projetos de lei em análise tratam da obriga-
toriedade de as prestadoras do serviço de telefonia 
instalar junto ao aparelho telefônico do assinante um 
medidor de pulsos ou minutos das ligações locais, para 
acompanhamento do consumo. 

As iniciativas vêm ao encontro das demandas da 
população por meios de controle do consumo de serviços 
públicos, especialmente telefonia, cujas empresas são cam-
peãs de reclamações nos órgãos de defesa do consumi-
dor, a despeito de seus lucros crescentes, decorrentes de 
elevações de tarifas e preços em níveis muito superiores à 
inflação nos últimos dez anos. Assim, considero que não 
há dúvida com relação à pertinência da matéria.

Entretanto, é preciso considerar que desde a apre-
sentação das proposições, tanto o Ministério das Co-
municações quanto a Anatel já adotaram medidas para 
tratar da questão: a cláusula 11.1 do Capítulo XI dos 
novos contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado, bem como o artigo 1º da Resolução 450, de 
7 de dezembro 2006, tornaram obrigatória a tarifação 
por minutos e o detalhamento da duração das chama-
das telefônicas, medidas que permitem o controle efeti-
vo dos tempos de ligação por parte dos consumidores.

Nesse contexto, consideramos que as proposi-
ções aqui analisadas perderam o objeto, pois medidas 
que permitem o controle do consumo por parte dos 
consumidores de telefonia já foram implementadas 
pelas regulamentações da Anatel.

Diante do exposto, nosso voto é pela REJEI-
ÇÃO dos Projetos de Lei nº 581/2003, nº 651/2003 e 
nº 3.206/2004.

Sala da Comissão, em 17 de outubro de 2007.– 
Deputado Walter Pinheiro, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 581/2003 e 
os de nºs 651/2003 e3.206/2004, apensados, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Walter Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Cristia-
no Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, Eduardo 
Sciarra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, 
Eunício Oliveira, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Roberto 
Rocha, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Silas Câ-
mara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires Franco, 
Walter Pinheiro, Zequinha Marinho, Cida Diogo, Eduardo 
Cunha, Frank Aguiar, João Carlos Bacelar, Júlio Cesar, 
Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato e Rebecca Garcia.

Sala da Comissão, em 31 de outubro de 2007. – 
Deputado Bilac Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.014-A, DE 2003 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 132/2000 
Ofício (SF) nº 1.541/2003

Altera os Decretos-Lei nºs 1.001 e 
1.002, de 21 de outubro de 1969, para re-
definir a competência do foro militar; tendo 
parecer da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional, pela aprova-
ção deste e pela rejeição do de nº 1837/03, 
apensado (Relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: RELA-
ÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIO-
NAL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CI-
DADANIA APENSE- SE A ESTE O PL 1.837/03.

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE RE-
LAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 2014/2003, originário do Se-
nado Federal, visa alterar a redação do Código Penal 
Militar e do Código de Processo Penal Militar para 
estabelecer a competência do Tribunal do Júri para o 
julgamento de policiais militares dos Estados, Territó-
rios e do Distrito Federal que cometam crimes dolosos 
contra a vida de civis.

Deste modo, constatada a ocorrência de tais 
crimes, a Justiça Militar deverá encaminhar os autos 
do inquérito policial-militar ao Tribunal do Júri, após a 
manifestação do Ministério Público.

Ademais, o Projeto também estabelece que o 
inquérito policial-militar poderá ser iniciado mediante 
requisição do juiz auditor, para além da requisição do 
Ministério Público – modalidade já prevista no Código 
de Processo Penal Militar.

Apensado ao Projeto de Lei nº 2014/2003 está 
tramitando o Projeto de Lei nº 1837/2003, de autoria 
do nobre deputado federal Orlando Fantazzini (PT/SP).

O Projeto de Lei nº 1837/2003 também intenta pro-
mover alterações no Código Penal Militar e no Código 
de Processo Penal Militar, destacando-se o desloca-
mento de competência da Justiça Militar para a Justiça 
Comum para o julgamento dos crimes de homicídio e 
lesão corporal cometidos por policiais militares contra 
civis, no exercício da função de policiamento.

Ademais, estabelece também o projeto apensa-
do que o Ministério Público deverá obrigatoriamente 
acompanhar o inquérito policial iniciado por conta da 
ocorrência dos crimes acima descritos.

Tratando de matéria atinente às Forças Arma-
das e Forças Auxiliares, bem como do direito militar 
em seus ramos penal e processual penal, os projetos 
acima referidos aguardam parecer desta Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, na forma 
do art. 32, XI, “g” e “i” do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados.

É o breve relatório.

II – VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 2014/2003, ao estabelecer a 
competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos 
policiais militares que cometam crimes dolosos contra 
a vida de civis, em verdade promove a necessária ade-
quação do Código Penal Militar e do Código de Processo 
Penal Militar ao parâmetro estabelecido em nossa Cons-
tituição Federal, sanando uma imprecisão terminológica 
cometida com o advento da Lei Federal nº 9299, de 1996.

A citada norma federal, quando retirou a compe-
tência da Justiça Militar para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida de civis perpetrados por militares, 
estabeleceu a competência da Justiça Comum para 

tais processos, quando deveria corretamente fixar a 
competência do Tribunal do Júri, a teor do previsto no 
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Se não bastasse as ponderações acima expostas, 
ainda há que considerarmos tempestivamente o teor do 
texto aprovado recentemente no Senado Federal por 
ocasião da Proposta de Emenda à Constituição que 
estabeleceu a Reforma do Poder Judiciário no Brasil.

A reforma aprovada, utilizando boa técnica legis-
lativa, estabeleceu a competência do Tribunal do Júri 
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 
de civis cometidos por policiais militares, alterando a 
redação do art. 125 da Constituição Federal.

Posto isto, evidencia-se a felicidade do preconi-
zado pelo Projeto de Lei nº 2014/2003 em seu art. 1º .

De outro lado, como decorrência do estabelecido 
em seu art. 1º, o Projeto de Lei nº 2014/2003 também 
estabelece o encaminhamento dos autos do inquérito 
policial-militar ao Tribunal do Júri após a manifestação 
do Ministério Público.

Considerando a clássica função de fiscal da lei 
desempenhada pelo Ministério Público, é correta a ma-
nifestação do “Parquet” por ocasião da remessa dos 
autos do inquérito policial-militar para o Tribunal do Júri, 
o que é garantia do acatamento do direito aplicável.

Cumpre destacar também que o Projeto de Lei 
nº 2014/2003 pretende assegurar ao juiz auditor, no 
âmbito da Justiça Militar, a prerrogativa de requisitar 
a instauração de inquérito policial-militar.

A requisição para a instauração de inquérito po-
licial-militar foi assegurada pelo Código de Processo 
Penal Militar ao representante do Ministério Público, 
conforme estabelecido no art. 10, c, do estatuto pro-
cessual castrense.

É justo consignar que a instauração de inquérito 
policial-militar, ainda que realizada de ofício pela au-
toridade militar da jurisdição ou mediante requisição 
do Ministério Público, representa sempre ato complexo 
cuja realização será consumada com o concurso dos 
variados agentes previstos no texto legal.

Assim, é mister recordar que o Código de Proces-
so Penal Militar não afastou completamente da magis-
tratura castrense a possibilidade de qualificada inter-
venção para a instauração de inquérito policial-militar.

A rigor, a ocorrência do previsto nos arts. 10, d, e 
25 do Código de Processo Penal Militar configura uma 
hipótese de participação da magistratura castrense 
no ato complexo de início do inquérito policial-militar.

Portanto, não é correto classificar a requisição para 
instauração de inquérito policial-militar como atividade 
monopolizada pelo Ministério Público no direito brasileiro.

Em reforço a esta tese, é bom recordarmos que o 
Código de Processo Penal do Brasil, em seu art. 5º, II, 
estabelece a possibilidade de instauração de inquérito 
policial mediante a requisição da autoridade judiciária, 
para além da requisição do Ministério Público.
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Desta forma, a modificação intentada pelo Projeto 
de Lei nº 2014/2003 encontra-se em harmonia com as 
melhores tradições do direito brasileiro, facultando ao juiz 
auditor e ao representante do Ministério Público a possibili-
dade de requisitar a instauração de inquérito policial-militar.

De outro lado, o Projeto de Lei nº 1837/2003, do 
nobre deputado Orlando Fantazzini, intenta estabele-
cer modificações significativas no Código Penal Militar 
e no Código de Processo Penal Militar.

O Projeto de Lei nº 1837/2003 estabelece a com-
petência da Justiça Comum para o julgamento dos 
crimes de homicídio e lesão corporal cometidos por 
policiais militares contra civis, no exercício da função 
de policiamento.

Ademais, estabelece também a obrigatoriedade 
de acompanhamento do inquérito policial pelo Ministério 
Público, o que não configura inovação porque apenas re-
produz prática consagrada no direito brasileiro, a teor do 
previsto no art. 16 do Código de Processo Penal do Brasil.

Ao Ministério Público, como fiscal da lei, caberá 
o acompanhamento do inquérito policial para a pre-
servação e o acatamento da ordem jurídica vigente.

Salvo melhor juízo, o Projeto de Lei nº 1837/2003 
não afigura-se compatível com os contornos constitucio-
nais do direito penal e processual penal militar do Brasil.

Isto porque a Constituição Federal estabelece a 
competência da Justiça Militar para o julgamento dos 
crimes militares definidos em lei. A lei que define os cri-
mes militares, como sabemos, é o Código Penal Militar.

Contudo, não olvidamos também as dificuldades 
doutrinárias para a definição conceitual do crime mili-
tar e seu consequente enquadramento no âmbito do 
julgamento da Justiça Militar.

Esta questão tem sido objeto de estudo dos dou-
trinadores do Brasil e do estrangeiro, e as definições 
construídas tem sofrido grandes modificações ao longo 
da história do Direito Militar.

Ainda assim, entendemos pertinente a lição do Dr. 
Célio Lobão Ferreira, estudioso do Direito Militar. Para ele, 
o militar pratica crime militar nas seguintes situações :

1 – quando pratica fatos delituosos previstos no 
Código Penal Militar que são definidos de modo diverso 
no Código Penal, ou nele não previstos;

2 – quando pratica fatos com igual definição no 
Código Penal Militar e no Código Penal :

a – estando no exercício de função militar;
b – em local sob administração militar;
c – contra sujeito passivo militar;
d – contra bens sob administração militar;
e – contra a ordem administrativa militar;
f – utilizando material bélico sob sua 

guarda.

Considerando o disposto no Projeto de Lei nº 
1837/2003, cumpre destacar que os crimes de homicí-
dio e lesão corporal são catalogados, respectivamente, 
nos artigos 121 e 129 do Código Penal, e 205 e 209 
do Código Penal Militar.

Contudo, devemos assinalar que a definição dos 
citados crimes é rigorosamente igual no Código Penal 
e Código Penal Militar. Deste modo, a caracterização 
de tais crimes como crimes militares é possível por 
conta do exercício da função militar no momento da 
consumação dos crimes. Assim, estando no exercí-
cio de função tipicamente militar, o responsável pela 
ocorrência de tais crimes responderá por crime militar 
perante a Justiça Militar, no estrito desenho da Cons-
tituição Federal (art. 124).

O Projeto de Lei nº 1837/2003, entretanto, bus-
ca exatamente retirar o julgamento de tais crimes do 
âmbito da Justiça Militar Estadual para atribuí-lo ao 
âmbito da Justiça Comum.

Esta pretensão, salvo melhor entendimento, é in-
constitucional e contrária aos fundamentos do Direito 
Constitucional e do Direito Militar do Brasil, isto por-
que subverte a caracterização conceitual dos crimes 
militares e desrespeita a sistemática estabelecida no 
Código Penal Militar do Brasil.

Se o objetivo maior buscado pelo legislador com 
o Projeto de Lei nº 1837/2003 fosse realmente des-
locar a competência da Justiça Militar para a Justiça 
Comum para o julgamento dos crimes de homicídio e 
lesão corporal praticados por policiais no exercício de 
suas funções, o traçado correto da propositura deveria 
ser outro, e não o utilizado pelo nobre autor.

Este caminho poderia ser alcançado de duas 
formas, nenhuma delas contemplada no Projeto de 
Lei nº 1837/2003 : ou através da descaracterização 
criminal do homicídio e da lesão corporal no bojo da 
Parte Especial do Código Penal Militar; ou através da 
modificação conceitual do crime militar, mediante a 
alteração do art. 9º do Código Penal Militar.

Posto isto, e na observância do disposto no art. 
129 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, opino pela aprovação total do Projeto de Lei nº 
2014/2003 e pela rejeição total do Projeto de Lei nº 
1837/2003, pelas razões expostas neste voto.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 2004. 
– Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.014/2003, e pela 
rejeição do PL 1837/2003, apensado, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Antonio Carlos Pannun-
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zio, contra os votos dos Deputados Zico Bronzeado, 
Maninha e Zarattini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Melles – Presidente, Maninha, Marcos de 

Jesus e André Zacharow – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra, Átila Lins, Fernando 
Lopes, Feu Rosa, Francisco Rodrigues, Ivan Ranzolin, 
Jair Bolsonaro, João Castelo, João Herrmann Neto, 
José Thomaz Nonô, Lincoln Portela, Murilo Zauith, 
Pastor Frankembergen, Paulo Delgado, Zarattini, Zico 
Bronzeado, Zulaiê Cobra, Leonardo Mattos e Luiz 
Carlos Hauly.

Plenário Franco Montoro, em 15 de dezembro de 
2004. – Deputado Carlos Melles, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.823-B DE 2009 
(Do Sr. João Herrmann)

Dispõe sobre parâmetros para a fro-
ta automotiva nacional, políticas para seu 
desenvolvimento e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, pela 
rejeição deste e pela aprovação dos de nºs 
4928/09, 5885/09, e 7127/10, apensados, com 
substitutivo (relator: DEP. GIOVANI CHE-
RINI); e da Comissão de Minas e Energia, 
pela rejeição deste e dos de nºs 4928/09, 
5885/09 e 7127/10, apensados, e do subs-
titutivo da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (relator: DEP. 
CÉSAR HALUM).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL; MINAS E ENERGIA; FINANÇAS E 
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA-
NIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
MINAS E ENERGIA

I – RELATÓRIO

Tem o projeto de lei em epígrafe o intuito de esta-
belecer parâmetros desejáveis para a frota automotiva 
nacional e determinar diretrizes de ação do governo 
federal a fim de garantir o atingimento de metas tais 
como, por exemplo, a diminuição da emissão de po-
luentes atmosféricos, sobretudo nos grandes centros 
urbanos; estimular o desenvolvimento da produção de 
combustíveis renováveis, diminuindo a dependência do 
país em relação aos combustíveis de origem fóssil, e 

aumentar a produção de veículos automotores movi-
dos a combustíveis de origem renovável, de maneira 
a atingir um total de cinquenta por cento do total de 
veículos produzidos no país, no prazo de dez anos, a 
partir da publicação da lei.

Justifica o nobre Autor sua intenção afirmando 
que, desde o início do Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool), há mais de trinta anos, o Brasil tornou-se 
líder mundial na produção de combustíveis renováveis, 
dominando inteiramente sua tecnologia e gerando 
enormes vantagens para o país, tais como a criação 
e manutenção de milhares de empregos e a redução 
na emissão de poluentes atmosféricos.

Por isso mesmo, continua, é totalmente inaceitável 
que o país abandone o desenvolvimento de combus-
tíveis renováveis e de veículos por eles alimentados, 
favorecendo o uso de automóveis movidos a com-
bustíveis de origem fóssil, como a gasolina e o diesel.

Por tratarem de matéria análoga, isto é, da redu-
ção dos níveis de consumo de veículos automotores 
fabricados, importados ou montados no país, foram 
apensados à proposição os projetos de lei nº 4.928, de 
2009, de autoria do Senhor Deputado FÁBIO FARIAS; 
nº, 5.885, de 2009, de autoria do Senhor Deputado 
MAURÍCIO RANDS, e nº 7.127, de 2010, do Senhor 
Deputado LUIZ CARLOS HAULY.

Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (CMADS), o projeto não logrou 
obter aprovação, ao contrário de seus apensos, que 
foram aprovados, na forma de Substitutivo oferecido 
pelo Relator, Deputado GIOVANI CHERINI.

Cabe-nos, agora, oferecer nosso Parecer em 
nome desta Comissão de Minas e Energia, onde, 
aberto o prazo regimentalmente previsto, não foram 
oferecidas emendas à proposição.

É o Relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Em que nos pese reconhecer como positivas as 
metas de redução da emissão de poluentes atmosfé-
ricos pela frota automotiva nacional, cremos que, por 
uma série de razões que discutiremos a seguir, o es-
tabelecimento mandatório de cronogramas e metas 
de redução de consumo de combustíveis, bem como 
a fixação de percentuais mínimos de participação de 
determinado tipo de veículo na frota nacional não são 
os instrumentos mais adequados.

Em primeiro lugar, a estipulação dessa parame-
trização obrigatória restringe e engessa a atuação 
governamental, retirando-lhe a necessária flexibilida-
de para enfrentar situações e fatos que, muitas vezes, 
não estão restritos a nosso país, mas dependem for-
temente da conjuntura internacional que, num mundo 
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tão globalizado como o atual, está sujeita a uma série 
de instabilidades econômicas, políticas, ou até mesmo 
derivadas de fatores naturais, como bem o exemplifi-
cam as inúmeras catástrofes derivadas do clima e da 
atividade geológica de nosso planeta.

Ademais, é difícil, ou quase impossível, prever se, 
a despeito de novos investimentos, serão conseguidos 
ganhos tecnológicos suficientes para atingir a pretendi-
da redução dos níveis de consumo de combustíveis e 
da emissão de poluentes atmosféricos, pois é neces-
sário e forçoso lembrar que mesmo a máquina térmica 
ideal – impossível de se produzir, dadas as limitações 
das leis termodinâmicas da Física – resultaria em um 
desperdício de um terço da energia a ela fornecida.

Além disso, deve-se também ressaltar que a 
evolução tecnológica não segue, necessariamente, 
uma relação linear com o volume de recursos finan-
ceiros empregados em pesquisa e que, a cada ganho 
tecnológico obtido, fica ainda mais difícil alcançar um 
ganho maior.

Por fim, cabe observar que, dada a diferença de 
conteúdo energético entre os combustíveis de origem 
fóssil, notadamente gasolina e diesel, em relação ao 
etanol – que tem um poder calorífico equivalente a 
65% a 70%, em relação à gasolina –, caso se faça a 
otimização dos motores automotivos para atingir valo-
res menores de consumo de combustíveis em relação 
aos atuais, isso se fará, naturalmente, levando-se em 
consideração, mesmo nos motores flex fuel, utilizan-
do-se o combustível de melhor rendimento, que será 
o de origem fóssil, e se acarretará uma piora de ren-
dimento em relação ao etanol, produzindo um efeito 
diametralmente oposto ao visado pelos projetos de lei 
ora analisados.

Portanto, em razão de tudo o que aqui se expôs, 
nada mais cabe a este Relator senão manifestar-se 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.823, de 2009, de 
seus apensados, os projetos de lei nº 4.928, de 2009; 
nº 5.885, de 2009, nº 7.712, de 2010, e do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, e solicitar de seus ilustres pa-
res desta Comissão que o acompanhem em seu voto.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 2012. 
– Deputado César Halum (PSD/TO), Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto 
de Lei nº 4.823/2009, os Projetos de Lei nºs 4.928/2009, 
5.885/2009 e 7.127/2010, apensados, e o Substitutivo 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado César Halum. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo da Fonte – Presidente, Luiz Argôlo, José 

Rocha e Marcos Montes – Vice-Presidentes, Aracely 
de Paula, Camilo Cola, César Halum, Cleber Verde, 
Dimas Fabiano, Dudimar Paxiuba, Fernando Ferro, 
Fernando Jordão, Fernando Torres, Gabriel Guimarães, 
Luiz Alberto, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro, Ronal-
do Benedet, Rose de Freitas, Sandes Júnior, Vander 
Loubet, Wandenkolk Gonçalves, Weliton Prado, Alexan-
dre Santos, Aline Corrêa, Antonio Imbassahy, Eliene 
Lima, Henrique Oliveira, Marcio Junqueira , Salvador 
Zimbaldi e Vitor Penido. 

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado Eduardo da Fonte, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.646-B, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 123/2008 
OFÍCIO Nº 1363/2009 (SF)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Transporte Hidro-
viário, com sede no Município de Xambioá, 
no Estado do Tocantins; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. JOVAIR ARANTES); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relator: 
DEP. OSMAR SERRAGLIO); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompati-
bilidade e inadequação financeira e orça-
mentária (relator: DEP. RODRIGO MAIA).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; EDUCAÇÃO E CULTURA; FINAN-
ÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONS-
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 
54 RICD). 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEI-
TA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO – ART. 
24, II, G

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – RELATÓRIO 

Com o presente projeto de lei agora sob exame, 
o Senado Federal pretende autorizar o Poder Execu-
tivo a instituir a Escola Técnica Federal de Transporte 
Hidroviário, que terá sua sede no município de Xam-
bioá, no estado de Tocantins, com o propósito de ins-
tituir o ensino profissionalizante destinado à formação 
de técnicos para o setor aquaviário.

Nos termos regimentais, a matéria foi distribuída 
para as Comissões de Trabalho, de Administração e 
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Serviço Público, Educação e Cultura; Finanças e Tri-
butação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD), tendo sido aprovado por una-
nimidade na primeira (CTASP) e na segunda (CEC), 
o parecer foi pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimi-
dade, vindo para esta Comissão sob nossa relatoria. 

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, apre-
ciar a proposta nos termos do art. 32, inciso X, alínea 
h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma In-
terna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de 
maio de 1996, no que concerne à compatibilização ou 
adequação de seus dispositivos com o plano plurianu-
al (PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais vigentes.

Inicialmente, importante registrar que o projeto 
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
“e” da Constituição Federal. Referido dispositivo prevê 
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da 
administração pública constitui atribuição privativa do 
Presidente da República.

Nesse contexto, o art. 8º da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, que estabelece 
os procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira, determina que 
“será considerada incompatível a proposição que 
aumente despesa em matéria de iniciativa exclusiva 
do Presidente da República” (grifamos).

Registre-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado disposi-
tivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demons-
trar a origem dos recursos para seu custeio.” O art. 
16, inciso I, preceitua que:

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfei-
çoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes”.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.708, de 17 
de agosto de 2012 (LDO 2013):

“Art. 90.As proposições legislativas, con-
forme art. 59 da Constituição, que, direta ou in-
diretamente, importem ou autorizem diminuição 
de receita ou aumento de despesa da União, 
deverão estar acompanhadas de estimativas 
desses efeitos no exercício em que entrar em 
vigor e nos dois subsequentes, detalhando a 
memória de cálculo respectiva e correspon-
dente compensação, para efeito de adequação 
orçamentária e financeira e compatibilidade 
com as disposições constitucionais e legais 
que regem a matéria.”

Em conformidade com o entendimento dos dis-
positivos supramencionados, a Comissão de Finanças 
e Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

“SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatí-
vel e inadequada a proposição, inclusive em 
caráter autorizativo, que, conflitando com as 
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como 
a respectiva compensação”.

Diante do exposto, submeto a este Colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 5.646, de 2009.

Sala das Sessões, em de março de 2013. – 
Deputado Rodrigo Maia, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 5.646/2009, nos ter-
mos do parecer do Relator, Deputado Rodrigo Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Magalhães – Presidente, Assis Carvalho e 

Mário Feitoza – Vice-Presidentes, Aelton Freitas, Afonso 
Florence, Akira Otsubo, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, 
Amauri Teixeira, Cláudio Puty, Devanir Ribeiro, Dr. Ubiali, 
Genecias Noronha, Guilherme Campos, João Dado, 
José Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Lucio Vieira 
Lima, Manoel Junior, Mendonça Filho, Pedro Novais, 
Ricardo Arruda, Vaz de Lima, André Figueiredo, Anto-
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nio Carlos Mendes Thame, Hermes Parcianello, Irajá 
Abreu, Osmar Júnior, Toninho Pinheiro e Zeca Dirceu.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado João Magalhães, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.410-C, DE 2010 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 
11.530, de 24 de outubro de 2007, para in-
cluir os agentes de trânsito entre os benefi-
ciários do programa Bolsa-Formação; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção (relator: DEP. ROBERTO SANTIAGO); da 
Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. ENIO BACCI); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária deste e do substitutivo da Co-
missão de Segurança Pública, com emenda 
(relator: DEP. AMAURI TEIXEIRA).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚ-
BLICO; SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE 
AO CRIME ORGANIZADO; FINANÇAS E TRI-
BUTAÇÃO (ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24, II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 7.410, de 2010, foi objeto de 
análise do Dep. Luiz Pitiman no âmbito desta Comissão 
para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário 
públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação 
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual. No entanto, durante a reunião do 
dia 10/04/2013, no momento em que o Presidente da 
Comissão anunciou a matéria, o ilustre parlamentar não 
estava presente, motivo pelo qual fui designado relator.

O PL nº 7.410/10, de autoria do Deputado Daniel 
Almeida, altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 11.530, 
de 24 de outubro de 2007, para incluir os agentes de 
trânsito como benefíciários do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, por 
meio do Bolsa-Formação, instituído pela referida Lei 
e conduzido pelo Ministério da Justiça.

O projeto de lei foi distribuído à Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público – CTASP, à 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado – CSPCCO, à Comissão de Finanças e 
Tributação-CFT e à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania-CCJC. 

Durante sua tramitação na CTASP, o projeto de 
lei foi aprovado por unanimidade. Na CSPCCO, foi 
aprovado substitutivo, com a finalidade de alterar o § 
9º do art. 8º-E da Lei nº 11.530/07, para incluir, além 
dos agentes de trânsito, os agentes penitenciários 
como beneficiários do Bolsa-Formação. 

Nesta Comissão de Finanças e Tributação, de-
corrido o prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição.

É o relatório.

II – VOTO

Cabe a esta Comissão de Finanças e Tributação 
examinar a proposição apenas quanto à sua compati-
bilidade com o plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual, nos termos do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, conforme 
despacho da Mesa Diretora (Art. 54 RICD).

Como todos sabemos, e podemos, inclusive, 
observar em nossos Municípios em todo o País, con-
cordando ainda com o nobre autor da proposição, na 
justificação da matéria aqui examinada, os agentes de 
trânsito estão de fato inseridos no contexto da segu-
rança pública, na manutenção da ordem e preservação 
da segurança das pessoas – motoristas, passageiros 
e pedestres – no trânsito, não sendo razoável excluí-
-los do projeto Bolsa-Formação.

O projeto Bolsa-Formação é destinado à quali-
ficação profissional dos integrantes das carreiras dos 
policiais militares e civis do corpo de bombeiros, dos 
agentes penitenciários, dos agentes carcerários e dos 
peritos, com a finalidade de contribuir para com a va-
lorização desses profissionais. O § 9º do art. 8º-E da 
Lei nº 11.530/2007 também autoriza a concessão da Bol-
sa aos guardas civis municipais, observadas as dotações 
orçamentárias do programa.

O projeto Bolsa-Formação encontra-se regulado 
pelo Decreto nº 7.443, de 23 de fevereiro de 2011 e 
consiste em uma transferência de renda por parte da 
União para aqueles que cumprirem determinados re-
quisitos. Atualmente o valor mensal da transferência 
está fixada em R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e 
três reais) por beneficiário.

Nada obstante, as normas que regem a con-
cessão da Bolsa-Formação, em boa hora, estabele-
cer condições especiais de remuneração para o re-
cebimento do benefício, quais sejam: o beneficiado 
não pode receber menos que R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais) por mês e não pode receber uma re-



12654 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

muneração mensal superior a R$ 1.700,00 (um mil e 
setecentos reais)

Por que tais informações são relevantes para 
instruir o nosso parecer de adequação orçamentária 
e financeira neste Colegiado?

Os balizadores de remuneração acima são impor-
tantes porque reduzem significativamente o número de 
postulantes entre os agentes de trânsito nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Municípios, o que nos permite ofe-
recer uma emenda de adequação orçamentária e finan-
ceira à proposição, na forma aprovada na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP.

A partir das referências de remuneração acima 
estabelecidas, o número provável de beneficiários 
da Bolsa-Formação entre os agentes de trânsito cai 
substancialmente. Dados passados ao nosso Gabine-
te pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito 
Federal dão conta de que serão beneficiados com a 
medida cerca de 10.333 agentes, ficando fora do be-
nefício nada menos que 11.884 agentes espalhados 
por todo o País. Não bastassem tais restrições, esta-
mos mantendo a concessão do benefício de que trata 
a presente proposição condicionado às disponibilida-
des orçamentárias e financeiras da União.

De qualquer forma, o impacto da nova medida 
no Orçamento Geral da União, em torno de R$ 55 mi-
lhões, pode ser perfeitamente assimilado pela União, 
sem colocar em risco o equilíbrio das contas públicas 
ou o alcance das metas fiscais em cada exercício fi-
nanceiro nos anos de duração do programa. 

A nossa Emenda de adequação orçamentária 
leva em conta o que acabamos de descrever e utili-
za da oportunidade para fazer pequena correção no 
texto aprovado na Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado – CSPCCO, retiran-
do daquele texto a inclusão entre os beneficiários do 
Bolsa-Formação os agentes penitenciários, uma vez 
que estes já fazem parte do programa já há algum 
tempo, conforme observamos no caput art. 8º-E da 
Lei nº 11.707, de 20081

Pelas razões expostas, votamos pela compatibili-
dade e adequação orçamentária e financeira do Projeto 
de Lei nº 7.410, de 2010, e do Substitutivo aprovado 
pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado – CSPCCO, observada a emenda 
em anexo.

Sala da Comissão, em 10 de abril de 2013. – 
Deputado Amauri Teixeira, Relator.

1 – Lei nº 11.707, de 2008: Art. 8o-E.  O projeto Bolsa-Formação 
é destinado à qualificação profissional dos integrantes das Carrei-
ras já existentes das polícias militar e civil, do corpo de bombeiros, 
dos agentes penitenciários, dos agentes carcerários e dos peritos, 
contribuindo com a valorização desses profissionais e conseqüente 
benefício da sociedade brasileira.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 2º O § 9º do Art. 8º-E, da Lei nº 11.530, de 
24 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 8º-E .............................................. .
.. . ...........................................................
§ 9º Observadas as dotações orçamen-

tárias do programa, fica autorizada a inclusão 
dos guardas civis municipais e dos agentes de 
trânsito, enquadrados nos limites inferior e su-
perior de remuneração definidos nas normas 
de concessão da Bolsa-Formação, como bene-
ficiários do programa, mediante o instrumento 
de cooperação federativa de que trata o art. 
5º desta Lei, observadas as demais condições 
previstas em regulamento.”(NR)

Sala da Comissão, em 10 de abril de 2013. – 
Deputado Amauri Teixeira, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje,concluiu pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária do Projeto de 
Lei nº 7.410/2010 e do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
com emenda, nos termos do parecer do Relator, De-
putado Amauri Teixeira, contra o voto do Deputado 
Guilherme Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Magalhães – Presidente, Assis Carvalho, 

João Lyra e Mário Feitoza – Vice-Presidentes, Aelton 
Freitas, Afonso Florence, Alexandre Leite, Alfredo 
Kaefer, Amauri Teixeira, Cláudio Puty, Devanir Ri-
beiro, Dr. Ubiali, Genecias Noronha, Giroto, Guilher-
me Campos, Jerônimo Goergen, João Dado, José 
Guimarães, José Priante, Júlio Cesar, Lucio Vieira 
Lima, Mendonça Filho, Pedro Eugênio, Pedro Novais, 
Ricardo Arruda, Silas Brasileiro, Vaz de Lima, André 
Figueiredo, Antonio Carlos Mendes Thame, Osmar 
Júnior e Rogério Carvalho.

Sala da Comissão, em 10 de abril de 2013. – 
Deputado João Magalhães, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 438-A, DE 2011 
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Define condições para a liberação de 
recursos federais aos Municípios nas hi-
póteses que especifica; tendo parecer da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12655 

incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária (Relator DEP. JOSÉ 
GUIMARÃES).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: FI-
NANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 
54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – RELATÓRIO

A proposição em epígrafe, de autoria do Depu-
tado INOCÊNCIO OLIVEIRA, visa estabelecer condi-
ções para a realização de transferências voluntárias 
da União decorrentes de emendas apresentadas por 
Parlamentares ou por Bancadas no âmbito do Con-
gresso Nacional.

Segundo a justificativa da proposta, a “obtenção 
de recursos da União é um processo extremamen-
te burocratizado em que o ente beneficiário pre-
cisa comprovar um enorme rol de requisitos que, 
além de tomar muito tempo, ocupa boa parte dos 
recursos humanos disponíveis, que são bastante 
escassos. Uma parte dessa prestação de contas, 
diga-se de passagem, nem sempre é integralmente 
justa, porque envolve ações governamentais cuja 
responsabilidade, a rigor, é do governo federal. Para 
agilizar a liberação dos recursos consignados no 
orçamento, a proposta pretende estabelecer que 
a “liberação para os Municípios seja feita sempre 
de forma integral”.

A matéria foi encaminhada à Comissão de Finan-
ças e Tributação, onde fomos honrados, por despacho 
da Presidência da Comissão, com a designação para 
relatar a proposta. 

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição em pauta.

É o relatório.

II – VOTO

Conforme novo despacho da Presidência da Casa, 
a matéria foi encaminhada a esta Comissão para exa-
me de mérito e de adequação financeira e orçamentá-
ria, nos termos do arts. 32 e 54 do Regimento Interno 
desta Casa. Cabe-nos, portanto, além do exame de 
mérito, apreciar a conformidade da proposição com 
a legislação orçamentária, especialmente no tocante 

ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e a lei orçamentária anual; bem como com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

II.1 Da Adequação Financeira e Orçamentária
À luz do Plano Plurianual 2012-20152, verifica-

-se que a medida proposta não conflita com as dispo-
sições. Todavia, o mesmo não ocorre em relação aos 
demais normativos.

As transferências voluntárias são hoje reguladas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF3, que esta-
belece “normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo 
no Capítulo II do Título VI da Constituição” (art. 1º 
da LRF). Nesse sentido, dispõe o art. 163 da Lei Fun-
damental, caber à lei complementar dispor sobre fi-
nanças públicas. 

Regulando a matéria, a LRF determinou que, além 
dos requisitos constantes da própria lei complementar, 
a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) também dis-
pusesse sobre outras condições e exigências para a 
realização de transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas (cf. art. 4º, I, “f” e art. 25, §1º), bem 
como sobre a possibilidade de limitação de empenho 
e de movimentação financeira no caso de frustração 
de receita (cf. art. 9º). 

Entretanto, ao impedir o parcelamento nas trans-
ferências realizadas às instituições financeiras e ainda 
obrigar o repasse desses recursos, em até dois dias, 
aos municípios, a proposta afastou a possibilidade de 
aplicação da LRF e da LDO4 em caso de frustração de 
receita. Portanto, o Projeto de Lei deve ser considerado 
incompatível, em termos financeiros e orçamentários, 
por conflitar com a LRF e a LDO.

Além disso, a proposta pretende conferir uma 
obrigatoriedade de liberação que as transferências 
voluntárias não possuem, colidindo novamente com 
dispositivos da LRF e da LDO5. De fato, a justificativa 
da proposta menciona que “assim, quando os recur-
sos estão finalmente garantidos no orçamento, as 
liberações feitas durante a execução orçamentária 
parecem obedecer a algum perverso mecanismo 
de doses homeopáticas, em que cada parcela libe-
rada não passa de um insignificante percentual do 
total aprovado”. Assim, por colidir com a legislação 
vigente, a proposta é incompatível. 

2 – Lei nº 12.593, de 2012.
3 – Lei Complementar nº 101, de 2000.
4 – Lei nº 12.708, de 2012 (art. 49).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 (Lei nº 12.708, de 
2012) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012 (Lei nº 12.465, 
de 2011).
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Tampouco se mostra em consonância com a LRF 
e a LDO a exigência de utilização de instituições finan-
ceiras. Como já mencionado, trata-se de transferência 
voluntária, havendo previsão na Lei de Responsabili-
dade Fiscal no sentido de que as exigências para tais 
transferências sejam as estabelecidas na própria lei 
complementar e as que vierem a ser fixadas nas leis 
de diretrizes orçamentárias (LDO), como se observa 
a seguir: 

“Art. 25. Para efeito desta Lei Comple-
mentar, entende-se por transferência volun-
tária a entrega de recursos correntes ou de 
capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financei-
ra, que não decorra de determinação consti-
tucional, legal ou os destinados ao Sistema 
Único de Saúde. 

§1o São exigências para a realização de 
transferência voluntária, além das estabeleci-
das na lei de diretrizes orçamentárias:”

Dessa forma, não cabe a legislação ordinária es-
tabelecer novas exigências para realização de transfe-
rências voluntárias, mostrando-se inadequado projeto 
de lei ordinária nesse sentido. 

Por fim, importa destacar que o projeto pre-
tende tornar obrigatória a utilização do chamado 
contrato de repasse. Prevê a proposta que, “no 
caso de transferências voluntárias decorrentes 
de emendas apresentadas por parlamentares e 
bancadas, os recursos sejam transferidos a ins-
tituição financeira responsável pelo total con-
signado em orçamento, sem parcelamentos, que 
deverá repassá-los em até dois dias úteis aos 
municípios”. Atualmente, existem basicamente 
dois instrumentos administrativos utilizados para 
viabilizar a realização de transferências voluntárias: 
a) convênio com execução financeira direta; e b) 
convênio com execução financeira por intermédio 
de contrato de repasse.

No âmbito federal, o convênio é definido como 
“instrumento que discipline a transferência de re-
cursos públicos e tenha como partícipe órgão da 
administração pública federal direta, autárquica 
ou fundacional, empresa pública ou sociedade 
de economia mista que estejam gerindo recursos 
dos orçamentos da União, visando à execução 
de programas de trabalho, projeto, atividade ou 
evento de interesse recíproco com duração certa, 
em regime de mútua cooperação” (art. 1º, caput, 

e § 1º, I, da IN nº 01/97 – STN6). Conceito que foi 
mantido, em linhas gerais, pelo Decreto nº 6.1707, 
de 2007, e pela Portaria Interministerial nº 127, de 
29 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

No convênio com execução direta, a transferência 
ao beneficiário ocorre diretamente; já, no caso de haver 
contrato de repasse, as transferências são realizadas por 
intermédio de instituições e agências financeiras oficiais.

A figura desse contrato foi prevista originalmente na 
LDO para 19968, mantida nas LDOs subsequentes, ocor-
rendo a regulamentação por meio do Decreto nº 1.819, 
de 1996. Esse decreto estabeleceu que “transferências 
de recursos da União, consignadas na lei orçamen-
tária anual ou referentes a créditos adicionais para 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer 
título, inclusive sob a forma de subvenções, auxílios 
ou contribuições, serão realizadas mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
observadas as disposições legais pertinentes, po-
deriam ser feitas por intermédio de instituições ou 
agências financeiras oficiais federais, que atuarão 
como mandatárias da União” (arts. 1º e 2º do Decreto).

Hoje, o contrato de repasse conta com regula-
mentação nos mesmos normativos que disciplinam 
os convênios e, na LDO para 2013 (Lei nº 12.708, de 
2012), é previsto no art. 63:

“Art. 63. As transferências financeiras para órgãos 
públicos e entidades públicas e privadas serão feitas pre-
ferencialmente por intermédio de instituições e agências 
financeiras oficiais, que, na impossibilidade de atuação 
do órgão concedente, poderão atuar como mandatárias 
da União para execução e supervisão, devendo a nota de 
empenho ser emitida até a data da assinatura do respec-
tivo acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere. 

§ 1o As despesas administrativas decorrentes 
das transferências previstas no caput poderão constar 
de categoria de programação específica ou correr à 
conta das dotações destinadas às respectivas trans-
ferências, podendo ser deduzidas do valor repassado 
ao convenente, conforme cláusula prevista no corres-
pondente instrumento.”

6 – Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997.
7 – O art. 1º, §1º, inciso I, do Decreto nº 6.170, 2007, regula o instituto 
como “acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline 
a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha 
como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pú-
blica federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade 
da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 
indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando 
a execução de programa de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse 
recíproco, em regime de mútua cooperação;”
8 – §4º do art. 18 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995 (LDO 
para 1996).
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Portanto, nesses contratos, as agências financei-
ras oficiais atuam como “mandatárias da União” para 
execução das transferências de recursos da União, a 
qualquer título, a Estados, Distrito Federal ou Municí-
pios. Para operacionalizar o instrumento, o Ministério 
concedente firma termo de cooperação com a institui-
ção ou a agência financeira oficial federal escolhida, 
que passa então a atuar como mandatária da União. 

A partir da formalização do termo de coopera-
ção, a transferência dos recursos é efetuada mediante 
contrato de repasse, do qual constarão os direitos e 
obrigações das partes, inclusive quanto à obrigato-
riedade de prestação de contas perante o Ministério 
competente para a execução do programa ou projeto.

Como se percebe, o contrato de repasse é um 
instrumento criado pela LDO como alternativa para 
permitir a descentralização de atividades dos órgãos 
concedentes. Portanto, ao tornar obrigatória a utilização 
do contrato de repasse, o projeto de lei conflita com a 
flexibilidade almejada pela LDO. 

II.2. Do Mérito 

Considerando o disposto no art. 10 da Norma 
Interna da Comissão, não cabe análise de mérito em 
proposições que apresentem incompatibilidade ou 
inadequação. Dessa forma, deixamos de analisar o 
mérito do presente Projeto de Lei.

“Art. 10 Nos casos em que couber também à 
Comissão o exame do mérito da proposição, e for 
constatada a sua incompatibilidade ou inadequação, 
o mérito não será examinado pelo Relator, que regis-
trará o fato em seu voto.”

II.3. Conclusão 

Em face do exposto, VOTAMOS pela INCOM-
PATIBILIDADE E INADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA do Projeto de Lei n° 438, de 2011.

Sala da Comissão, em 2013. – Deputado José 
Guimarães, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje,concluiu unanimemente 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 438/2011, nos termos 
do parecer do Relator, Deputado José Guimarães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Magalhães – Presidente, Assis Carvalho e 

Mário Feitoza – Vice-Presidentes, Aelton Freitas, Afonso 
Florence, Akira Otsubo, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, 

Amauri Teixeira, Cláudio Puty, Devanir Ribeiro, Dr. Ubiali, 
Genecias Noronha, Guilherme Campos, João Dado, 
José Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Lucio Vieira 
Lima, Manoel Junior, Mendonça Filho, Pedro Novais, 
Ricardo Arruda, Vaz de Lima, André Figueiredo, Anto-
nio Carlos Mendes Thame, Hermes Parcianello, Irajá 
Abreu, Osmar Júnior, Toninho Pinheiro e Zeca Dirceu.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado João Magalhães, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.172-A, DE 2012 
(Dos Srs.César Halum e outros)

Dispõe sobre o regime de cálculo das 
contribuições sociais PIS/PASEP E COFINS 
relativas às receitas decorrentes de presta-
ção de serviços de energia elétrica; tendo 
parecer da Comissão de Minas e Energia, 
pela aprovação deste e do de nº 3829/12, 
apensado, com substitutivo (relator: DEP. 
FERNANDO TORRES).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: MI-
NAS E ENERGIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
(MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) 

APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões – 
Art. 24 II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
MINAS E ENERGIA

I – RELATÓRIO

Subscrevem a proposição principal, juntamente 
com o Deputado César Halum, os Deputados Francis-
co Escórcio, Junji Abe, Andre Moura, Raul Lima, Izalci, 
Vilalba, Severino Ninho, Alberto Filho, Chico Lopes e 
Ricardo Izar

O Projeto de Lei nº 3.172, de 2012, determina 
que, na apuração da base de cálculo das contribuições 
sociais PIS/PASEP e COFINS, sejam as receitas de-
correntes da prestação de serviços de energia elétri-
ca excluídas do regime de não incidência cumulativa.

Na justificação dessa proposição, é ressaltado 
que as elevadas tarifas de energia elétrica no Brasil 
reduzem a competitividade da indústria nacional, one-
ram as atividades comerciais e dificultam o acesso de 
milhões de brasileiros à energia elétrica.

Aduz-se que a mudança de regime tributário 
proposta já foi promovida em setores de menor impor-
tância social, tais como de prestação de serviços por 
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empresas de “call center”, telemarketing, telecobrança 
e de teleatendimento em geral.

Em 21 de maio de 2012, foi apensado à pro-
posição principal o Projeto de Lei nº 3.829, de 2012, 
de autoria do nobre Deputado Mendonça Filho, que 
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS incidente sobre a 
receita decorrente da venda de energia elétrica, por 
prazo certo, de cinco anos, sem definir que regime de 
tributação seria aplicável aos referidos tributos após 
o prazo definido.

A proposição em exame foi distribuída às Comis-
sões de Minas e Energia; de Finanças e Tributação 
– CFT; e de Constituição e Justiça e de Cidadania – 
CCJC, sujeita à apreciação conclusiva pelas Comis-
sões e terminativa pela CFT e pela CCJC, nos termos, 
respectivamente, dos arts. 24, II, e 54 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Cabe a esta Comissão de Minas e Energia a apre-
ciação da matéria, sob o enfoque da política e estrutura 
de preços de recursos energéticos, a teor do disposto 
no art. 32, inciso XIV, alínea “f”, do Regimento Interno.

Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão, 
não foram apresentadas emendas ao Projeto de Lei 
nº 3.172, de 2012.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

A mudança do regime de tributação das contri-
buições sociais PIS/PASEP e COFINS de cumulativo 
para não-cumulativo representou para muitos setores 
da economia redução da carga tributária. Infelizmen-
te, tal não se deu no setor elétrico, onde se verificou 
justamente o inverso. 

A iniciativa do insigne Deputado César Halum 
e dos demais autores da proposição em exame de 
propor que no cálculo das contribuições sociais PIS/
PASEP e COFINS as receitas decorrentes da presta-
ção de serviço de energia elétrica sejam excluídas do 
regime de não incidência cumulativa é, portanto, me-
recedora de louvor. 

Com isso, se logrará reduzir a carga tributária 
do setor elétrico, possibilitando a redução das faturas 
de energia elétrica. Trata-se, portanto, de uma contri-
buição para a melhoria da competitividade do setor 
produtivo nacional e oportuno alívio para milhões de 
brasileiros que têm dificuldades de pagar suas contas 
todos os meses.

Nesse sentido, na Reunião Ordinária da Comis-
são de Minas e Energia realizada em 8 de agosto de 
2012, quando da discussão do PL nº 3.208, de 2012, 
que reduz a zero a alíquota da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, foi 
lembrado texto do editorial, do jornal “O Estado de São 
Paulo”, de 11 de fevereiro, de 2012, intitulado “Como 
diminuir a conta de luz”, que informava que:

“Quem pode capitanear a primeira redução é a 
presidente da República, que durante sua campanha 
eleitoral em outubro de 2010 afirmou: ‘Estou assumindo 
o compromisso de redução (da carga tributária), inclu-
sive no sentido de zerar tanto o PIS/Cofins de energia 
como o de transporte e saneamento’...”

Também, na discussão do PL nº 3.208, de 2012, 
na Comissão de Minas e Energia, foi lembrado que, 
à luz da legislação vigente, a instituição de qualquer 
benefício tributário deve vir acompanhada de uma 
análise do impacto do benefício nas contas públicas 
e das medidas compensatórias associadas, conforme 
estabelece o inciso II do art. 5º e os arts. 14 e 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Conclui-se, portanto que o compromisso de cam-
panha da atual Presidenta da República, de zerar as 
alíquotas do PIS/PASEP e COFINS sobre energia 
elétrica, está em perfeita sintonia com as pretensões 
da proposição principal, e do PL nº 3.829, de 2012, 
apensado, de desonerar as tarifas de energia elétrica 
brasileiras. No entanto, o PL nº 3.829, de 2012, reduz 
a zero as alíquotas do PIS/Confins por período defi-
nido, de cinco anos, e assim como a proposição não 
observa às disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, supracitadas. Faz-se, assim, necessário intro-
duzir alterações no texto dessas proposições para 
compatibilizá-las e atender aos condicionantes da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, cabe a este Relator manifestar-
-se pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nº 3.172, 
de 2012, e nº 3.829, de 2012, na forma do SUBSTI-
TUTIVO em anexo, e solicitar aos nobres pares desta 
Comissão que nos acompanhem no voto.

Sala da Comissão, em 21 de Agosto de 2012. – 
Deputado Fernando Torres, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 3.172, DE 2012

Dispõe sobre o regime de cálculo das 
contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS 
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relativas às receitas decorrentes de presta-
ção de serviços de energia elétrica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS inci-
dentes sobre as receitas de vendas de energia elétrica.

Art. 2º O Poder Executivo, em atendimento ao 
disposto no inciso II do art. 5º e nos arts. 14 e 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei e 
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do 
art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o 
projeto da lei orçamentária cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no art. 2º.

Sala da Comissão, em 21 de Agosto de 2012. – 
Deputado Fernando Torres.

III – PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordi-
nária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto 
de Lei nº 3.172/2012 e o Projeto de Lei nº 3.829/2012, 
apensado, com Substitutivo, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Fernando Torres. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo da Fonte – Presidente, Luiz Argôlo, José 

Rocha e Marcos Montes – Vice-Presidentes, Aracely 
de Paula, Camilo Cola, César Halum, Cleber Verde, 
Dimas Fabiano, Dudimar Paxiuba, Fernando Ferro, 
Fernando Jordão, Fernando Torres, Gabriel Guimarães, 
Luiz Alberto, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro, Ronal-
do Benedet, Rose de Freitas, Sandes Júnior, Vander 
Loubet, Wandenkolk Gonçalves, Weliton Prado, Alexan-
dre Santos, Aline Corrêa, Antonio Imbassahy, Eliene 
Lima, Henrique Oliveira, Marcio Junqueira , Salvador 
Zimbaldi e Vitor Penido. 

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado Eduardo da Fonte, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.213-B, DE 2012 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

OF.TST.GDGSET.GP.N° 347/12

Dispõe sobre a criação de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 

da 5ª Região e dá outras providências; ten-
do pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (relatora: DEP. ALICE PORTUGAL); 
e da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária (relator: DEP. LUCIO 
VIEIRA LIMA).

DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: TRA-
BALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 
54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS CO-
MISSÕES – ART. 24 II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 4.213, de 2012, tem por 
objetivo criar 255 funções comissionadas, nível FC-
2, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na 
cidade de Salvador-BA, conforme art. 1º.

O parágrafo único do art. 1º da proposta busca 
ainda convalidar os atos praticados por servidores 
no exercício de funções comissionadas criadas por 
meio de atos administrativos do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região, bem como os efeitos legais e 
financeiros decorrentes do exercício dessas funções.

De acordo com a justificativa do projeto, a propo-
sição pretende regularizar as funções comissionadas 
criadas por atos administrativos no âmbito do TRT da 
5ª Região, a fim de atender determinações do Tribu-
nal de Contas da União, que fulminaram a criação e 
a extinção de funções comissionadas por meio de re-
soluções administrativas.

Ainda conforme a justificativa, a aprovação deste 
projeto não implicará aumento de despesa com pes-
soal, uma vez que os respectivos já vêm sendo con-
signados nos orçamentos anuais, desde a edição dos 
atos administrativos impugnados pelo TCU.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional 
de Justiça por intermédio do Parecer de Mérito nº 
0006242-19-2011.2.00.000, que acompanha a proposi-
ção, conforme Certidão de Julgamento – 142ª Sessão 
Ordinária, expedida pela Secretaria Processual daquele 
Colegiado em 28 de fevereiro de 2012.
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Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, o projeto não recebeu qualquer emen-
da, tendo sido aprovado unanimemente em reunião 
ordinária daquele colegiado de 28 de novembro de 
2012, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada 
Alice Portugal.

Não foram apresentadas emendas nesta Co-
missão.

É o nosso relatório.

II – VOTO

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual, nos termos do art. 53, inciso II, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e de 
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tri-
butação, de 29 de maio de 1996, que “estabelece 
procedimentos para o exame de compatibilidade 
ou adequação orçamentária e financeira”.

O art. 1°, § 1°, da Norma Interna define como com-
patível “a proposição que não conflite com as 
normas do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias, da lei orçamentária anual e das 
demais disposições legais em vigor” e como 
adequada “a proposição que se adapte, se ajuste 
ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela 
lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamen-
tária anual”

Além disso, a Comissão de Finanças e Tributa-
ção editou a Súmula n° 1/08-CFT, segundo a qual “é 
incompatível e inadequada a proposição, inclusi-
ve em caráter autorizativo, que, conflitando com 
as normas da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – 
deixe de apresentar a estimativa de seu impacto 
orçamentário e financeiro bem como a respectiva 
compensação”.

À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), os 
gastos oriundos da implementação do projeto de lei 
em apreço enquadrar-se-iam na condição de despesa 
obrigatória de caráter continuado (despesa corrente 
derivada de lei que fixe para o ente a obrigação le-
gal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios).

Nesse sentido, a proposição fica sujeita à ob-
servância do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da re-
ferida LRF. Pelo que dispõe o § 1º, o ato que criar ou 
aumentar despesa de caráter continuado deverá ser 

instruído com estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos 
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recur-
sos para o seu custeio. O § 2º, por sua vez, determina 
que tal ato deverá ser acompanhado de comprovação 
de que a despesa criada ou aumentada não afetará 
as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.

A observância dessas prescrições da LRF são 
comentadas a seguir nos tópicos específicos de abor-
dagem de compatibilidade com as disposições da LDO.

Em relação ao plano plurianual, a proposição 
é compatível com a Lei nº 12.593, de 18 de janeiro 
de 2012 – PPA 2012/2015, e não conflita com suas 
disposições.

No que se refere à compatibilidade do projeto 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, o art. 
169 da Constituição Federal estabelece o seguinte:

“ Art. 169...
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem ou au-

mento de remuneração, a criação de cargos, empre-
gos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da adminis-
tração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;

II – se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de econo-
mia mista.” (grifos nossos)

A fim de atender a tal disposição constitucional, 
o art. 76 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2013 (Lei nº 12.708, de 17 de 
agosto de 2012) autoriza apenas a criação de cargos, 
empregos e funções constantes de anexo específico 
da Lei Orçamentária para 2013. 

Além disso, o art. 74 da LDO 2013 traz ainda as 
seguintes exigências:

Art. 74. Os projetos de lei e medidas provisórias 
relacionados a aumento de gastos com pessoal e en-
cargos sociais deverão ser acompanhados de:
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Assim, a proposição encontra-se adequada, nos 
termos do art. 1º, § 1º, da Norma Interna da Comissão 
de Finanças e Tributação, tendo em vista estar abran-
gida no Anexo V da Lei Orçamentária para 2013.

Em face do exposto, opinamos pela COMPATI-
BILIDADE e ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FI-
NANCEIRA do Projeto de Lei nº 4.213, de 2012, com 
as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, da Lei Or-
çamentária de 2013 e da Súmula nº 1/08-CFT.

Sala da Comissão, em 10 de abril de 2013. –
Deputado Lúcio Vieira Lima, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente 

pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 4.213/2012, nos termos 
do parecer do Relator, Deputado Lucio Vieira Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Magalhães – Presidente, Assis Carvalho e 

Mário Feitoza – Vice-Presidentes, Aelton Freitas, Afonso 
Florence, Akira Otsubo, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, 
Amauri Teixeira, Cláudio Puty, Devanir Ribeiro, Dr. Ubiali, 
Genecias Noronha, Guilherme Campos, João Dado, 
José Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Lucio Vieira 
Lima, Manoel Junior, Mendonça Filho, Pedro Novais, 
Ricardo Arruda, Vaz de Lima, André Figueiredo, Anto-
nio Carlos Mendes Thame, Hermes Parcianello, Irajá 
Abreu, Osmar Júnior, Toninho Pinheiro e Zeca Dirceu.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado João Magalhães, Presidente.

I – premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, conforme estabelece o art. 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal;

II – simulação que demonstre o impacto 
da despesa com a medida proposta, desta-
cando ativos, inativos e pensionistas;

II – manifestação do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, no caso do 
Poder Executivo, e dos órgãos próprios dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, sobre o mérito e o impacto 
orçamentário e financeiro; e

IV – parecer sobre o atendimento aos re-
quisitos deste artigo, do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, de que tratam os arts. 103-B e 130-A 
da Constituição, tratando-se, respectivamente, 
de projetos de lei de iniciativa do Poder Judici-
ário e do Ministério Público da União.

§ 1º Não se aplica o disposto no inciso 
IV do caput aos projetos de lei referentes ex-
clusivamente aos órgãos Supremo Tribunal 
Federal, Conselho Nacional de Justiça, Minis-

tério Público Federal e Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Confrontando os objetivos do PL nº 4.213, de 
2012 (criação de 255 funções comissionadas), com 
as disposições do § 1º do art. 17 da LRF e dos arts. 
74 e 76 da LDO 2013 acima transcritos, constata-se 
que o projeto não está instruído com as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas e nem com a simu-
lação que demonstre o impacto da despesa com a 
medida proposta.

No entanto, do Parecer de Mérito nº 0006242-
19-2011.2.00.000 do Conselho Nacional de Justiça 
consta que manifestação do Departamento de Acom-
panhamento Orçamentário daquele Conselho opinou 
no sentido de “que a proposição do Tribunal Regional 
do Trabalho não implica aumento de gastos com 
pessoal e encargos sociais, pois as mencionadas 
funções comissionadas já vêm sendo pagas com 
recursos orçamentários e financeiros destinados 
àquela Corte Trabalhista.”.

Ademais, o Anexo V da Lei Orçamentária para 
2013 contém autorização específica para a criação 
de cargos prevista no projeto de lei em apreço, o que 
atende às prescrições do art. 169 da Constituição Fe-
deral, especialmente seu § 1º, inciso II:
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 79-A, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Propõe que a Comissão de Minas e 
Energia realize, com auxílio do Tribunal de 
Contas da União – TCU, fiscalização na obra 
do Comperj – Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro, para verificar a regularidade 
da aplicação dos recursos federais; tendo 
parecer da Comissão de Minas e Energia, 
pelo arquivamento (Relator: DEP. LUIZ AL-
BERTO).

DESPACHO: À COMISSÃO DE MINAS 
E ENERGIA 

APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO INTERNA NAS COMISSÕES

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO  
DE MINAS E ENERGIA

RELATÓRIO PRÉVIO

I – RELATÓRIO

Vem à análise desta Comissão a Proposta de Fis-
calização e Controle – PFC nº 79, de 2012, de autoria 
do nobre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 
Esse pedido de fiscalização, amparado no art. 100, § 
1º, combinado com os arts. 60, I, e 61 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, visa realizar fisca-
lização na obra do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – Comperj.

Na sua justificação, o autor da proposição ar-
gumenta que, transcorridos cinco anos da criação do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, as 
maiores obras de infraestrutura do Brasil têm atrasos 
homéricos em relação ao cronograma original. 

Segundo ele, levantamento do jornal “O GLOBO”, 
publicado no último dia 2 de abril de 2012, em dez gran-
des obras, que somam R$ 171 bilhões, os prazos de 
conclusão previstos inicialmente foram todos revistos.

Ressalta, ainda, que o Tribunal de Contas da 
União – TCU, em auditorias parciais, detectou sobre-
preço e até superfaturamento, além de outras irregu-
laridades, referentes às obras que compõem o orça-
mento fiscal da União.

Por fim, o nobre autor enfatiza que a responsabi-
lidade fiscalizatória institucional desta Casa impõe que 
seja realizado ato de fiscalização e controle, objetivan-
do não somente garantir a regularidade da aplicação 
dos recursos federais, mas também contribuir para as 
ações necessárias relativas ao desempenho regular da 
obra, mediante acompanhamento por esta Comissão.

II – COMPETÊNCIA DESTA COMISSÃO

O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados dispõe sobre os campos temáticos ou áreas 
de atividades de cada Comissão Permanente. 

De acordo com o inciso XIV desse artigo, os cam-
pos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de 
Minas e Energia são: 

a) políticas e modelos mineral e energé-
tico brasileiros;

b) a estrutura institucional e o papel dos 
agentes dos setores mineral e energético;

c) fontes convencionais e alternativas 
de energia;

d) pesquisa e exploração de recursos 
minerais e energéticos;

e) formas de acesso ao bem mineral; 
empresas de mineração;

f) política e estrutura de preços de recur-
sos energéticos;

g) comercialização e industrialização de 
minérios;

h) fomento à atividade mineral;
i) regime jurídico dos bens minerais e 

dos recursos energéticos;
j) gestão, planejamento e controle dos 

recursos hídricos; regime jurídico de águas 
públicas e particulares.
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O campo temático disposto na alínea “b” abrange 
a PFC em análise. Acrescente-se, ainda, que o parágra-
fo único do art. 32, ao dispor que os campos temáticos 
ou áreas de atividades de cada Comissão Permanente 
abrangem os órgãos e programas governamentais com 
eles relacionados e respectivo acompanhamento e fis-
calização orçamentária, também daria competência à 
Comissão de Minas e Energia para analisar a matéria.

III – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA

É muito meritória a intenção do nobre Deputa-
do Antonio Carlos Mende Thame. No entanto, já foi 
realizado Levantamento de Auditoria, efetuado pela 
3ª Secretaria de Fiscalização de Obras/Secob-3 do 
TCU, junto à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com 
vistas a fiscalizar a implantação da unidade de refino 
de petróleo no Complexo Petroquímico do Rio de Ja-
neiro – Comperj.

Ressalta-se que, o COMPERJ, além de outros 
empreendimentos de grande porte da Petrobras, é 
auditado anualmente pelo TCU, no âmbito de um pro-
grama de fiscalização de obras conhecido como Fis-
cobras – plano de fiscalização anual que engloba um 
conjunto de ações do

TCU com o objetivo de verificar o processo de 
execução de obras públicas financiadas total ou par-
cialmente com recursos da União.

O Fiscobras decorre de normas contidas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual determina 
que o TCU informe anualmente ao Congresso Nacio-
nal acerca da existência de obras que apresentem in-
dícios de irregularidades graves, com recomendação 
de paralisação. Cabendo ao Congresso Nacional, de 
posse das informações prestadas pelo TCU, o bloqueio 
das verbas para obras com indícios de irregularidades 
graves (Art. 95 da LDO/2011).

Em abril deste ano de 2012, o COMPERJ foi au-
ditado pelo TCU, quando três equipes de fiscalização 
realizaram trabalhos de campo no empreendimento 
com vistas a examinar o andamento dos maiores con-
tratos que estão em execução no momento: Estrada 
do Convento, Tubovias e Pipe Rack. 

O TCU, ao auditar os contratos das três referidas 
obras do COMPERJ, fez uma indicação de Irregulari-
dade Grave com Paralisação de obras – IGP em dois 
deles, (Tubovias e Pipe Rack). A Petrobras apresentou 
defesa prévia sustentando a regularidade dos seus 
procedimentos contrapondo-se aos achados do TCU 
que apontavam supostos sobrepreço. 

O processo encontra-se em fase de oitiva da 
Petrobras, que apresentará uma nova defesa ao ga-
binete da Ministra Ana Arraes. É importante registrar 
que ainda não houve uma decisão definitiva por parte 

do gabinete acerca dos argumentos apresentados. 
Em relação ao contrato das Tubovias, elucida-se que 
um ofício do TCU foi enviado à Comissão Mista de 
Orçamento – CMO noticiando essa indicação de IGP.

Tais auditorias geraram relatórios para os quais 
a Petrobras apresentou esclarecimentos que ainda 
estão sendo analisados pela unidade técnica respon-
sável (SECOB-3). Somente após a análise dos escla-
recimentos é que a unidade elaborará o relatório a ser 
encaminhado ao Ministro Relator, que poderá concordar 
ou divergir da classificação dos supostos indícios de 
irregularidades e da proposta de paralisação das obras.

Não obstante, segundo o Acórdão nº 2260/2011 
do TCU, de 24 de agosto de 2011, relatado pelo Minis-
tro José Jorge, a equipe de fiscalização consignou que 
as questões de auditoria não resultaram em achados. 
Entretanto, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental do Comperj, apresentado pela Petrobras, 
em razão de solicitação da equipe, não continha o de-
talhamento previsto nos normativos da companhia e 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O Ministro José Jorge manifestou-se favoravel-
mente à proposta da unidade técnica e fixou prazo para 
a Petrobras entregar cópias, em meio digital, dos Es-
tudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, 
referentes ao empreendimento, dando-se ciência do 
fato ao Ministro de Estado de Minas e Energia.

Reproduz-se, a seguir, o que os Ministros do 
TCU acordaram, ante as razões expostas pelo Relator:

“9.1. com fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei 
Nº 8.443/1992, c/c o artigo 245, § 1º, do Regimento 
Interno do TCU, assinar prazo de 15 (quinze) dias para 
que a Petrobras entregue cópias, em meio digital, do 
conjunto completo dos Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental referente ao empreendimento 
“Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj”, 
conforme preconizado no Manual de Apresentação de 
Estudos de Viabilidade de Projetos de Grande Vulto, 
documento aprovado pela Comissão de Monitoramento 
e Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 (CMA), bem 
como no normativo interno da Petrobras – PG-12-SL/
ECP-001 e no Manual de Investimentos da Petrobras 
2006, contendo as seguintes informações, entre outras 
que se façam necessárias:

9.1.1. pacote de suporte à decisão em todos os 
níveis (FEL-1, FEL-2 e FEL-3), adotados pela Petro-
bras, ou Laudos de Avaliação econômico-financeira 
ou, ainda, documentos que contenham as informações 
sobre o EVTE;

9.1.2. planilhas eletrônicas desenvolvidos para 
avaliação econômico-financeira do empreendimento, em 
meio digital, com fórmulas discriminadas, sem a exigên-
cia de senhas de acesso ou qualquer forma de bloqueio 
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aos cálculos, e, quando for o caso, descrição do inter-
-relacionamento das planilhas apresentadas, de acordo 
com o método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD);

9.1.3. estudo de demanda ou volume de venda 
desenvolvido a partir das características do empreen-
dimento, incluindo todas as receitas operacionais ou 
outras que venham a compor o total de receitas, e, 
ainda, especificando a área de influência do projeto;

9.1.4. custos e despesas estimados para a pres-
tação dos serviços ou para a produção;

9.1.5. projeção das receitas, dos custos e das 
despesas operacionais devidamente fundamentada 
em premissas econômicas e financeiras;

9.1.6. premissas econômicas e financeiras (ex: 
preço do produto ou do insumo, taxa de câmbio, taxa 
de inflação, taxa de crescimento do PIB etc.) utilizadas 
para projeção dos componentes do fluxo de caixa fun-
damentadas em fontes oficiais ou, caso adote fontes 
não oficiais, apresentar justificativas para tal medida;

9.1.7. investimentos a serem realizados, com 
data de referência e discriminado com quantitativos e 
preços utilizados na orçamentação;

9.1.8. parâmetros a serem utilizados na definição 
da taxa de desconto ou da taxa mínima de atrativida-
de, acompanhados dos respectivos cálculos, critérios 
de definição e justificativas, consistentes com a meto-
dologia do WACC;

9.1.9. data-base e horizonte de projeção, confor-
me estabilização do fluxo de caixa;

9.1.10. cálculo e valor da perpetuidade, quando 
for o caso;

9.1.11. análise de sensibilidade das principais 
premissas que influenciam o fluxo de caixa; e

9.1.12. parâmetros técnicos operacionais visando 
otimizar a capacidade de produção e de ociosidade, 
para o mercado interno e o externo, que possibilite veri-
ficar as alternativas de investimentos, comprovando-as 
sob o ponto de vista econômico-financeiro.

9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional 
que não foram detectados indícios de irregularidades 
que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do 
art. 94 da Lei nº 12.309/2010 (LDO/2011) no Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj;

9.3. encaminhar, para ciência, cópia do presente 
Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fun-
damentam, ao Ministro de Estado das Minas e Energia.”

Verificou-se, então, que a citada Corte de Contas 
não detectou indícios de irregularidades e adotou as 
providências para as correções referentes aos Estu-
dos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

Constata-se então que Congresso Nacional já dis-
põe de um instrumento eficaz de fiscalização de obras 

públicas, realizada anualmente pelo TCU por força do 
que dispõe as leis orçamentárias. Nesse contexto, o 
COMPERJ tem sido auditado regularmente pelo TCU 
com a finalidade precípua de informar ao Congresso 
Nacional sobre a existência de eventuais irregularida-
des que recomendem a paralisação das obras. 

Portanto, é absolutamente desnecessária a re-
alização da fiscalização proposta pelo eminente De-
putado Mendes Thame, uma vez que as obras do 
COMPERJ foram recentemente auditadas (exercício 
de 2012) e o processo ainda se encontra em tramita-
ção no TCU, sem que tenha sido prolatada qualquer 
decisão conclusiva do Tribunal que aponte a existência 
de irregularidades na execução do empreendimento. 

Destaca-se ainda que uma nova fiscalização, 
nesse momento, acarretaria apenas o comprometi-
mento de recursos humanos e materiais do TCU, já 
escassos, sem qualquer utilidade prática, pois nada 
acrescentaria em relação à fiscalização ocorrida em 
abril do corrente ano. Pelas razões anteriormente ex-
postas, considera-se não ser conveniente nem opor-
tuna a implementação desta proposição.

IV – VOTO DO RELATOR

Em razão do exposto, o voto é pelo arquivamento 
da PFC nº 79, de 2012, proposta pelo ilustre Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, uma vez que o 
Tribunal de Contas da União já realizou a devida ação 
fiscalizatória e determinou a adoção das medidas sa-
neadoras que a matéria requer. 

Sala da Comissão, em 05 de dezembro de 2012. 
– Deputado Federal Luiz Alberto (PT/BA), Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, opinou pelo arquivamento da 
Proposta de Fiscalização e Controle nº 79/2012, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo da Fonte – Presidente, Luiz Argôlo, José 

Rocha e Marcos Montes – Vice-Presidentes, Aracely 
de Paula, Camilo Cola, César Halum, Cleber Verde, 
Dimas Fabiano, Dudimar Paxiuba, Fernando Ferro, 
Fernando Jordão, Fernando Torres, Gabriel Guimarães, 
Luiz Alberto, Osmar Júnior, Rodrigo de Castro, Ronal-
do Benedet, Rose de Freitas, Sandes Júnior, Vander 
Loubet, Wandenkolk Gonçalves, Weliton Prado, Alexan-
dre Santos, Aline Corrêa, Antonio Imbassahy, Eliene 
Lima, Henrique Oliveira, Marcio Junqueira , Salvador 
Zimbaldi e Vitor Penido.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 2013. – 
Deputado Eduardo da Fonte, Presidente.
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Antonio Balhmann - PSB 
Ariosto Holanda - PSB 
Arnon Bezerra - PTB 
Artur Bruno - PT 
Chico Lopes - PCdoB 
Danilo Forte - PMDB 
Edson Silva - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Genecias Noronha - PMDB 
Gorete Pereira - PR 
Ilário Marques - PT 
João Ananias - PCdoB 
José Airton - PT 
José Guimarães - PT 
José Linhares - PP 
Manoel Salviano - PSD 
Mário Feitoza - PMDB 
Mauro Benevides - PMDB 
Raimundo Gomes de Matos - PSDB 
Vicente Arruda - PR 



Piauí 

Assis Carvalho - PT 
Hugo Napoleão - PSD 
Iracema Portella - PP 
Jesus Rodrigues - PT 
Júlio Cesar - PSD 
Marcelo Castro - PMDB 
Marllos Sampaio - PMDB 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Júnior - PCdoB 
Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Betinho Rosado - DEM 
Fábio Faria - PSD 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Paulo Wagner - PV 
Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Benjamin Maranhão - PMDB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 
Hugo Motta - PMDB 
Leonardo Gadelha - PSC 
Luiz Couto - PT 
Major Fábio - DEM 
Manoel Junior - PMDB 
Nilda Gondim - PMDB 
Ruy Carneiro - PSDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 
Augusto Coutinho - DEM 
Bruno Araújo - PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca - PSC 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
Severino Ninho - PSB 
Silvio Costa - PTB 
Vilalba - PRB 
Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Alexandre Toledo - PSDB 
Arthur Lira - PP 
Francisco Tenório - PMN 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Paulão - PT 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Fabio Reis - PMDB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
Afonso Florence - PT 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 
Colbert Martins - PMDB 
Daniel Almeida - PCdoB 
Edson Pimenta - PSD 
Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Leão - PP 
José Carlos Araújo - PSD 
José Nunes - PSD 
José Rocha - PR 
Josias Gomes - PT 
Jutahy Junior - PSDB 
Lucio Vieira Lima - PMDB 
Luiz Alberto - PT 
Luiz Argôlo - PP 
Luiz de Deus - DEM 
Marcelo Guimarães Filho - PMDB 
Márcio Marinho - PRB 
Marcos Medrado - PDT 
Mário Negromonte - PP 
Nelson Pellegrino - PT 
Oziel Oliveira - PDT 
Paulo Magalhães - PSD 
Roberto Britto - PP 
Sérgio Brito - PSD 
Valmir Assunção - PT 
Waldenor Pereira - PT 
Zezéu Ribeiro - PT 

Minas Gerais 



Ademir Camilo - PSD 
Aelton Freitas - PR 
Antônio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 
Bonifácio de Andrada - PSDB 
Diego Andrade - PSD 
Dimas Fabiano - PP 
Domingos Sávio - PSDB 
Dr. Grilo - PSL 
Eduardo Azeredo - PSDB 
Eduardo Barbosa - PSDB 
Fábio Ramalho - PV 
Gabriel Guimarães - PT 
George Hilton - PRB 
Geraldo Thadeu - PSD 
Humberto Souto - PPS 
Isaias Silvestre - PSB 
Jaime Martins - PR 
Jairo Ataíde - DEM 
Jô Moraes - PCdoB 
João Bittar - DEM 
João Magalhães - PMDB 
José Humberto - PHS 
Júlio Delgado - PSB 
Lael Varella - DEM 
Leonardo Monteiro - PT 
Leonardo Quintão - PMDB 
Lincoln Portela - PR 
Luis Tibé - PTdoB 
Luiz Fernando Faria - PP 
Marcos Montes - PSD 
Marcus Pestana - PSDB 
Margarida Salomão - PT 
Mário Heringer - PDT 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Nilmário Miranda - PT 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renato Andrade - PP 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Silas Brasileiro - PMDB 
Stefano Aguiar - PSC 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 

Espírito Santo 

Camilo Cola - PMDB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Iriny Lopes - PT 
Lauriete - PSC 
Lelo Coimbra - PMDB 
Manato - PDT 
Paulo Foletto - PSB 
Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 
Alessandro Molon - PT 
Alexandre Santos - PMDB 
Alfredo Sirkis - PV 
Andreia Zito - PSDB 
Anthony Garotinho - PR 
Arolde de Oliveira - PSD 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Celso Jacob - PMDB 
Chico Alencar - PSOL 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Carlos Alberto - PMN 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Eurico Júnior - PV 
Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Fernando Lopes - PMDB 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Jorge Bittar - PT 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Manuel Rosa Neca - PR 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Sergio Zveiter - PSD 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlos Roberto - PSDB 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 



Emanuel Fernandes - PSDB 
Francisco Chagas - PT 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Iara Bernardi - PT 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José Genoíno - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Márcio França - PSB 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
Walter Ihoshi - PSD 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Erika Kokay - PT 
Izalci - PSDB 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Magela - PT 
Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PSD 
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Flávia Morais - PDT 
Heuler Cruvinel - PSD 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Magda Mofatto - PTB 
Marina Santanna - PT 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PMDB 
Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Akira Otsubo - PMDB 
Biffi - PT 
Fabio Trad - PMDB 
Geraldo Resende - PMDB 
Mandetta - DEM 
Marçal Filho - PMDB 
Reinaldo Azambuja - PSDB 
Vander Loubet - PT 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
André Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cida Borghetti - PP 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Nishimori - PSDB 
Marcelo Almeida - PMDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Oliveira Filho - PRB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Ricardo Arruda - PSC 
Rosane Ferreira - PV 
Rubens Bueno - PPS 
Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 



Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 
Celso Maldaner - PMDB 
Décio Lima - PT 
Edinho Bez - PMDB 
Esperidião Amin - PP 
João Pizzolatti - PP 
Jorge Boeira - PSD 
Jorginho Mello - PR 
Luci Choinacki - PT 
Marco Tebaldi - PSDB 
Mauro Mariani - PMDB 
Onofre Santo Agostini - PSD 
Pedro Uczai - PT 
Rogério Peninha Mendonça - PMDB 
Ronaldo Benedet - PMDB 
Valdir Colatto - PMDB 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Beto Albuquerque - PSB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Mendes Ribeiro Filho - PMDB 
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 
  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Giacobo (PR) 
1º Vice-Presidente: Moreira Mendes (PSD) 
2º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Jesus Rodrigues 
Assis do Couto Josias Gomes 
Beto Faro Padre João 
Bohn Gass Vander Loubet 
Luci Choinacki (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Marcon (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Valmir Assunção (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PMDB  
Celso Maldaner Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 

vaga do PSC
 

Leandro Vilela Edinho Araújo 
Marcelo Castro Lelo Coimbra 

vaga do PT
 

Natan Donadon Leomar Quintanilha 
Odílio Balbinotti Newton Cardoso 
Pedro Chaves 

vaga do PSB
 Silas Brasileiro 

 
Valdir Colatto 

PSDB  
Alexandre Toledo Alfredo Kaefer 
Domingos Sávio 

vaga do PR
 Luiz Carlos 

Duarte Nogueira Wandenkolk Gonçalves 
Luiz Nishimori 1 vaga 
Nilson Leitão 

vaga do PSD
 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSOL
 

 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PCdoB

 Diego Andrade 
Homero Pereira Edson Pimenta 
Junji Abe 

vaga do PRB
 Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

Moreira Mendes Eleuses Paiva 
(Dep. do PMN ocupa a vaga) Heuler Cruvinel 

vaga do PSB
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Irajá Abreu 

 
Marcos Montes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PP  
Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico Arthur Lira 
Luis Carlos Heinze 

vaga do PTB
 Jerônimo Goergen 

Nelson Meurer 
 

Roberto Balestra 
vaga do PR

 
 

PR  
Davi Alves Silva Júnior 

vaga do 

PTdoB
 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Giacobo Lúcio Vale 
vaga do PT

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wellington Fagundes 

vaga do PT
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Wellington Roberto 

 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  
Abelardo Lupion Betinho Rosado 
Jairo Ataíde 

vaga do PSB
 Paulo Cesar Quartiero 

Lira Maia 
vaga do PSB

 
 

Onyx Lorenzoni 
vaga do PDT

 
 

Vitor Penido 
 

PDT  

Giovanni Queiroz Félix Mendonça Júnior 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Giovani Cherini 

vaga do PSOL
 

 
Mário Heringer 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PCdoB
 

PTB  
Josué Bengtson Nelson Marquezelli 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Nilton Capixaba 

Bloco PV, PPS  
Humberto Souto (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Nelson Padovani (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PRB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PTdoB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PMN  
Francisco Tenório 

vaga do PSD
 

 
PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT) 
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Angelo Vanhoni 
Iara Bernardi Beto Faro 
Jorge Bittar Ilário Marques 
Margarida Salomão Iriny Lopes 
Miriquinho Batista 

vaga do PTdoB
 Paulão 

Newton Lima Paulo Ferreira 
Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Sibá Machado 

 
PMDB  

João Arruda Colbert Martins 
Leomar Quintanilha Flaviano Melo 
Marçal Filho Gabriel Chalita 

vaga do PSOL
 

Marcelo Guimarães Filho Hugo Motta 
Paulo Henrique Lustosa 
(Licenciado) 

Manoel Junior 

Rogério Peninha Mendonça Wladimir Costa 
vaga do PT

 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PSDB  
Antonio Imbassahy 

vaga do PP
 Duarte Nogueira 

Bruno Araújo Emanuel Fernandes 
Carlos Sampaio 

vaga do PR
 Izalci 

Nelson Marchezan Junior 1 vaga 
Paulo Abi-ackel 

 
Ruy Carneiro 

 
PSD  



Arolde de Oliveira José Carlos Araújo 
Eliene Lima Júlio Cesar 
Marcelo Aguiar Onofre Santo Agostini 
Silas Câmara Walter Ihoshi 

PP  
Beto Mansur Luiz Fernando Faria 
Missionário José Olimpio Roberto Teixeira 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Dr. Adilson Soares Francisco Floriano 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Rocha 

vaga do PSB
 

1 vaga Milton Monti 

 
Ronaldo Fonseca 

vaga do PDT
 

 
Wellington Fagundes 

PSB  
Abelardo Camarinha Edson Silva 
Ariosto Holanda Pastor Eurico 
Luiza Erundina Paulo Foletto 

vaga do PDT
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  

Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  

Jorge Tadeu Mudalen 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Júlio Campos 

vaga do PSOL
 

 
PDT  

Miro Teixeira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Salvador Zimbaldi (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Josué Bengtson 
1 vaga Sabino Castelo Branco 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Arnaldo Jardim 

 
Fábio Ramalho 

vaga do PMDB
 

 
Paulo Wagner 

vaga do DEM
 

PSC  
Takayama Costa Ferreira 

 
Stefano Aguiar 

vaga do PTB
 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do PTB
 Jandira Feghali 

Luciana Santos 
 

PRB  
Oliveira Filho Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 
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: Décio Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlos Bezerra (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Artur Bruno 
Cândido Vaccarezza Fátima Bezerra 
Décio Lima Gabriel Guimarães 

Iriny Lopes Geraldo Simões 
João Paulo Cunha José Guimarães 
João Paulo Lima Márcio Macêdo 
José Genoíno Miguel Corrêa 
José Mentor Nazareno Fonteles 
Luiz Couto Paulo Teixeira 
Odair Cunha Rogério Carvalho 
Ricardo Berzoini Zezéu Ribeiro 
Taumaturgo Lima 

vaga do PCdoB
 

 
Vicente Candido 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Benjamin Maranhão 

vaga do PR
 João Magalhães 

Carlos Bezerra Júnior Coimbra 
Danilo Forte Marçal Filho 
Eduardo Cunha Marcelo Guimarães Filho 
Fabio Trad Mauro Lopes 
Leonardo Picciani Mendes Ribeiro Filho 
Luiz Pitiman Renan Filho 
Marcelo Almeida Sandro Mabel 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Bruno Araújo 
Bruna Furlan Carlos Sampaio 
Cesar Colnago Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 

João Campos Eduardo Azeredo 
Jutahy Junior Nelson Marchezan Junior 
Luiz Carlos Reinaldo Azambuja 

 
Ricardo Tripoli 

PSD  
Eduardo Sciarra Ademir Camilo 

vaga do PP
 

Heuler Cruvinel Armando Vergílio 
Onofre Santo Agostini João Lyra 
Paulo Magalhães José Nunes 
Sergio Zveiter Moreira Mendes 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Silas Câmara 

 
Walter Tosta 

PP  
Esperidião Amin Beto Mansur 
Paulo Maluf Dilceu Sperafico 
Renato Andrade Sandes Júnior 
Vilson Covatti 

vaga do PSOL
 (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Jorginho Mello Anthony Garotinho 
Ronaldo Fonseca Davi Alves Silva Júnior 

vaga do PTdoB
 

Vicente Arruda Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaime Martins 
1 vaga Laercio Oliveira 

 
Lincoln Portela 

vaga do PRTB
 

 
Luciano Castro 

PSB  
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota 
Edson Silva Janete Capiberibe 
Márcio França Keiko Ota 
Sandra Rosado Luiza Erundina 
Valtenir Pereira (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Luiz de Deus Efraim Filho 
Mendonça Prado Eli Correa Filho 

vaga do PSOL
 

 
Mendonça Filho 

vaga do PSB
 

 
Onyx Lorenzoni 

PDT  
Félix Mendonça Júnior João Dado 
Marcos Medrado Oziel Oliveira 
Marcos Rogério 

vaga do PP
 Wolney Queiroz 

Vieira da Cunha 
 



PTB  
Arnaldo Faria de Sá (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Paes Landim (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Sandro Alex 
Roberto Freire Sarney Filho 

PSC  
Andre Moura Hugo Leal 
Leonardo Gadelha Ricardo Arruda 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Daniel Almeida 

PRB  
Antonio Bulhões Vilalba 

PSOL  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico Alencar 

vaga do PP
 

 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTdoB  
Lourival Mendes Luis Tibé 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PRTB
 

 
 
Secretário(a): Alexandra Zaban Bittencourt 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE CULTURA 

Presidente: Jandira Feghali (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT) 
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Fátima Bezerra 
vaga do PSD

 
Nilmário Miranda Marina Santanna 
Paulo Ferreira Waldenor Pereira 

vaga do PR
 

 
Weliton Prado 

 
Zezéu Ribeiro 

PMDB  
Gabriel Chalita Edinho Araújo 
Marcelo Almeida Marinha Raupp 
Raul Henry Rose de Freitas 

PSDB  
Domingos Sávio Eduardo Barbosa 

Pinto Itamaraty 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSD  

Arolde de Oliveira Danrlei de Deus Hinterholz 
Dr. Paulo César (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PP  
Cida Borghetti 2 vagas 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 
PR  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 
PSB  

Jose Stédile Leopoldo Meyer 
DEM  

(Dep. do PCdoB ocupa a 
vaga) 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

PDT  
Paulo Rubem Santiago (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PTB
 

 
Carmen Zanotto 

vaga do PSDB
 

 
Penna 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Lauriete 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do DEM
 Alice Portugal 

vaga do PDT
 

Jandira Feghali Luciana Santos 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PP

 
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do PTB
 

 
 
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C 
Telefones: 3216-6942 a 6947 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Carlos Araújo (PSD) 
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Roberto Teixeira (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Chagas Paulo Pimenta 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Weliton Prado 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Aníbal Gomes Nilda Gondim 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) Nelson Marchezan Junior 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Sergio Guerra 

PSD  
Carlos Souza 

vaga do PT
 César Halum 

Felipe Bornier Dr. Luiz Fernando 
vaga do PT

 
José Carlos Araújo Guilherme Mussi 

vaga do Bloco PV, PPS
 

Ricardo Izar 
vaga do PT

 Walter Ihoshi 
Sérgio Brito 

vaga do PMDB
 

 
PP  

Iracema Portella (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
Roberto Teixeira 1 vaga 

PR  
Henrique Oliveira Manuel Rosa Neca 
Paulo Freire 

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

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Fernando Coelho Filho Isaias Silvestre 
Júlio Delgado 

vaga do PMDB
 

 
Severino Ninho 

vaga do PSDB
 

 
DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
vaga do PR

 

 
Jorge Tadeu Mudalen 

vaga do PCdoB
 

 
Mendonça Prado 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 

PTB  
José Chaves Sérgio Moraes 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  



(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Antônia Lúcia 
vaga do PMDB

 

 
Carlos Eduardo Cadoca 

 
Deley 

vaga do PMDB
 

PCdoB  
Chico Lopes (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PR

 
 

 
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: Ângelo Agnolin (PDT) 
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Odair Cunha 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PMDB  
Renan Filho Mário Feitoza 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Osmar Terra 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Roberto Carlos Brandão 
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 

 
Otavio Leite 

vaga do PMDB
 

PSD  
Edson Pimenta Fernando Torres 
Walter Tosta Guilherme Campos 

PP  
Renato Molling Dimas Fabiano 
Renzo Braz 

vaga do PMDB
 Roberto Teixeira 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PR  
João Maia (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
Vinicius Gurgel 

vaga do PMDB
 

 
PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PTB
 

 
Mandetta 

PDT  
Ângelo Agnolin Sebastião Bala Rocha 
Marcelo Matos 

vaga do DEM
 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PSB
 

 
PTB  

José Augusto Maia (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 
PCdoB  

 
Perpétua Almeida 

vaga do PT
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PT
 

 
Rosinha da Adefal 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

 
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: Sérgio Moraes (PTB) 
1º Vice-Presidente: Walney Rocha (PTB) 
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT) 
3º Vice-Presidente: Flaviano Melo (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Ferreira Assis do Couto 
Rubens Otoni João Paulo Lima 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jorge Bittar 

PMDB  
Adrian 

vaga do PR
 Celso Maldaner 

Alberto Filho 
vaga do PSDB

 Genecias Noronha 
Fernando Lopes Leonardo Picciani 

vaga do PSDB
 

Flaviano Melo (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Mauro Mariani 

 
Wilson Filho 

vaga do PSDB
 

 
PSDB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

William Dib 

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSD  
José Nunes Heuler Cruvinel 

vaga do PEN
 

1 vaga Junji Abe 

 
Roberto Santiago 

PP  
Roberto Britto João Leão 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

PSB  
Paulo Foletto (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Weverton Rocha 1 vaga 

PTB  
Sérgio Moraes Jorge Corte Real 
Walney Rocha 

vaga do PT
 José Chaves 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Eurico Júnior Arnaldo Jardim 

vaga do PR
 

 
Rosane Ferreira 

PEN  
Nilmar Ruiz Heuler Cruvinel 

PSC  

 
Nelson Padovani 

vaga do PMDB
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PSB
 

 
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: Pastor Marco Feliciano (PSC) 
1º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 



2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
3º Vice-Presidente: Anderson Ferreira (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Couto 
Nilmário Miranda Vicentinho 
Padre Ton 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

João Campos 

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá Walter Tosta 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PP  

1 vaga Jair Bolsonaro 
PR  

Anderson Ferreira (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PSB  

Keiko Ota Severino Ninho 
Pastor Eurico 1 vaga 

DEM  
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Mário Heringer Marcos Rogério 

PTB  
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Henrique Afonso Arnaldo Jordy 

vaga do PSD
 

Simplício Araújo 
vaga do PSDB

 Roberto de Lucena 
PSL  

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Dr. Grilo 
PSC  

Antônia Lúcia 
vaga do PMDB

 Costa Ferreira 
vaga do PTB

 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PMDB
 

Takayama 
vaga do PMDB

 

 
Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

PRB  
Otoniel Lima 

vaga do PTB
 

 
PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PMN  
Dr. Carlos Alberto 

vaga do PSL
 

 
 
Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 
2º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Artur Bruno Iara Bernardi 
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro 
Francisco Praciano Margarida Salomão 

Pedro Uczai Newton Lima 

Reginaldo Lopes 
vaga do PSD

 
Nilmário Miranda 

vaga do 

PCdoB
 

Waldenor Pereira 
vaga do PR

 
 

PMDB  
Celso Jacob 

vaga do PR
 Mauro Benevides 

Gabriel Chalita Osmar Serraglio 
Lelo Coimbra Pedro Chaves 

Professor Setimo 
Rogério Peninha 

Mendonça 
Raul Henry Saraiva Felipe 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Izalci Andreia Zito 
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada 
Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

 
Mara Gabrilli 

vaga do PP
 

 
Nilson Leitão 

vaga do PRTB
 

PSD  
Jorge Boeira Hugo Napoleão 
Manoel Salviano Paulo Magalhães 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB ocupa a 

vaga) 
PP  

Aline Corrêa Esperidião Amin 
Waldir Maranhão José Linhares 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aracely de Paula 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Jorginho Mello 

PSB  
Glauber Braga Ariosto Holanda 
Leopoldo Meyer Keiko Ota 

 
Severino Ninho 

vaga do PDT
 

 
Valadares Filho 

vaga do PSC
 

DEM  

João Bittar 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

Major Fábio 
(Dep. do PDT ocupa a 

vaga) 
Professora Dorinha Seabra Rezende 
vaga do PRTB

  
PDT  

Paulo Rubem Santiago Damião Feliciano 
vaga do PRB

 

 
Weverton Rocha 

vaga do DEM
 

 
(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
PTB  

Alex Canziani José Augusto Maia 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Eurico Júnior 
PSC  

Costa Ferreira 
(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
Professor Sérgio de Oliveira 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

Alice Portugal Manuela D'ávila 
vaga do PSD

 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PRB  

George Hilton 
(Dep. do PDT ocupa a 

vaga) 
PRTB  

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

vaga) 
PSOL  

Chico Alencar 
vaga do PP

 Jean Wyllys 
vaga do DEM

 
 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala T170 



Telefones: 3216-6621/6622/6628 
FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: João Magalhães (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
2º Vice-Presidente: João Lyra (PSD) 
3º Vice-Presidente: Mário Feitoza (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha 
Amauri Teixeira José Mentor 
Assis Carvalho Pedro Uczai 
Cláudio Puty Reginaldo Lopes 
Devanir Ribeiro Ricardo Berzoini 
José Guimarães 

vaga do PSB
 Rogério Carvalho 

vaga do PR
 

Pedro Eugênio Zeca Dirceu 
PMDB  

Akira Otsubo Arthur Oliveira Maia 
Genecias Noronha 

vaga do PP
 Eduardo Cunha 

João Magalhães Hermes Parcianello 
José Priante 

vaga do Bloco PV, PPS
 Luiz Pitiman 

Lucio Vieira Lima (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Manoel Junior 

vaga do PTB
 

 
Mário Feitoza 

vaga do PRB
 

 
Pedro Novais 

 
Silas Brasileiro 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 
Sergio Guerra Marcus Pestana 

vaga do PSB
 

Vaz de Lima Nelson Marchezan Junior 

 
Valdivino de Oliveira 

PSD  
Guilherme Campos Diego Andrade 
João Lyra Irajá Abreu 
Júlio Cesar Raul Lima 

PP  
Jerônimo Goergen Luis Carlos Heinze 
José Otávio Germano Paulo Maluf 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Toninho Pinheiro 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSB  
Dr. Ubiali Antonio Balhmann 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Davi Alcolumbre 
Mendonça Filho Jairo Ataíde 

 
Rodrigo Maia 

vaga do PTB
 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
1 vaga Giovani Cherini 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

PSC  
Ricardo Arruda Erivelton Santana 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
1 vaga Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Cleber Verde 

PHS  
José Humberto 

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: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Edson Santos Pedro Eugênio 
Ilário Marques 

vaga do PSB
 Sibá Machado 

Luiz Sérgio Waldenor Pereira 
Vanderlei Siraque 

 
PMDB  

Alexandre Santos Akira Otsubo 
Edinho Bez Aníbal Gomes 

vaga do PSC
 

Edio Lopes Eduardo Cunha 
Hugo Motta 

vaga do PSD
 Marçal Filho 

Wladimir Costa 
vaga do PSC

 Washington Reis 
vaga do PTB

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PSD  
Ademir Camilo Felipe Bornier 

vaga do PCdoB
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Manoel Salviano 

 
Sérgio Brito 

PP  
João Pizzolatti Carlos Magno 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PR  
Manuel Rosa Neca 

vaga do PP
 Anthony Garotinho 

Paulo Feijó 
vaga do Bloco PV, PPS

 Zoinho 
vaga do PP

 
Wellington Roberto 

 
PSB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Valtenir Pereira 
DEM  

Ronaldo Caiado Mendonça Filho 
PDT  

Wolney Queiroz Marcelo Matos 
PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Humberto Souto 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Manuela D'ávila (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Luiz Paulo Pieri 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA 

Presidente: Jerônimo Goergen (PP) 
1º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP) 



2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Francisco Praciano 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Asdrubal Bentes José Priante 
Leomar Quintanilha Marcelo Castro 
Wilson Filho Marinha Raupp 

vaga do PSC
 

 
Rose de Freitas 

PSDB  
Nilson Leitão Urzeni Rocha 
Plínio Valério 1 vaga 

PSD  
Dr. Luiz Fernando Ademir Camilo 

vaga do PT
 

Raul Lima Átila Lins 

 
Moreira Mendes 

vaga do PP
 

 
Silas Câmara 

PP  
Carlos Magno Gladson Cameli 
Jerônimo Goergen (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Lúcio Vale 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

DEM  
Marcio Junqueira  Paulo Cesar Quartiero 

PDT  
Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

vaga do PCdoB
 

 
Weverton Rocha 

PTB  
1 vaga 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Simplício Araújo Arnaldo Jordy 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
1 vaga (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Lincoln Portela (PR) 
1º Vice-Presidente: Glauber Braga (PSB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Paulão Nilmário Miranda 
Paulo Pimenta Padre Ton 

PMDB  
Celso Jacob Professor Setimo 
Leomar Quintanilha 

vaga do PSC
 2 vagas 

Marcelo Guimarães Filho 
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 2 vagas 
Nilson Leitão 

 
PSD  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PP  

Roberto Britto 1 vaga 
Waldir Maranhão 

vaga do PMDB
 

 
PR  

Lincoln Portela 1 vaga 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Isaias Silvestre 
Luiza Erundina 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Marcos Rogério 

PTB  

1 vaga 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Sarney Filho 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Takayama 
PSOL  

 
Chico Alencar 

vaga do PTB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSD
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
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: Penna (PV) 
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
3º Vice-Presidente: Antônio Roberto (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Bohn Gass 
Márcio Macêdo Domingos Dutra 
Marina Santanna Fernando Ferro 
Zé Geraldo 

vaga do PTC
 

 
PMDB  

Valdir Colatto Carlos Bezerra 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Fernando Jordão 

 
Leandro Vilela 

vaga do PTB
 

PSDB  
Marco Tebaldi 

vaga do PP
 Alexandre Toledo 

Ricardo Tripoli Luiz Fernando Machado 
1 vaga 

 
PSD  

Irajá Abreu Dr. Paulo César 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Homero Pereira 

 
Moreira Mendes 

vaga do PTC
 

PP  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Waldir Maranhão 

PR  
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

PSB  
Janete Capiberibe Givaldo Carimbão 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Lira Maia 



PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 
Oziel Oliveira 

vaga do PRP
 

 
PTB  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PSD
 Alfredo Sirkis 

Arnaldo Jordy 
vaga do PTB

 
 

Penna 
vaga do PR

 
 

Sarney Filho 
 

PRP  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jânio Natal 

PTC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Stefano Aguiar 

vaga do PMDB
 

 
 
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: Eduardo da Fonte (PP) 
1º Vice-Presidente: Luiz Argôlo (PP) 
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR) 
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Carlos Zarattini 
Gabriel Guimarães Luiz Sérgio 
Luiz Alberto Valmir Assunção 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 Vanderlei Siraque 

Weliton Prado Zé Geraldo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PMDB  

Camilo Cola Adrian 
Fátima Pelaes Alexandre Santos 
Fernando Jordão Lucio Vieira Lima 
Ronaldo Benedet Wladimir Costa 
Rose de Freitas (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 Antonio Imbassahy 

Luiz Fernando Machado Bruno Araújo 
Rodrigo de Castro 

vaga do PSB
 Paulo Abi-ackel 

vaga do PMDB
 

Wandenkolk Gonçalves Sergio Guerra 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PSD  

César Halum 
vaga do PT

 Eliene Lima 
Fernando Torres Jorge Boeira 
Guilherme Mussi Paulo Magalhães 
Marcos Montes 

 
PP  

Dimas Fabiano Aline Corrêa 
vaga do PSB

 
Eduardo da Fonte José Otávio Germano 
Gladson Cameli 

vaga do PDT
 Luiz Fernando Faria 

Luiz Argôlo Mário Negromonte 
vaga do PR

 
Sandes Júnior 

vaga do PSDB
 Missionário José Olimpio 

 
Nelson Meurer 

vaga do PRB
 

PR  
Aracely de Paula Henrique Oliveira 
Bernardo Santana de Vasconcellos Zoinho 
José Rocha (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Antonio Balhmann 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 
DEM  

Betinho Rosado Marcio Junqueira  
Davi Alcolumbre Vitor Penido 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Salvador Zimbaldi 

PTB  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Magda Mofatto 

 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PSC
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Osmar Júnior Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde (Dep. do PP ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 / 6713 
FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Benedita da Silva 
Henrique Fontana Cândido Vaccarezza 
Janete Rocha Pietá Devanir Ribeiro 

vaga do PSB
 

Josias Gomes Dr. Rosinha 
Marco Maia Iara Bernardi 
Nelson Pellegrino José Genoíno 

 
Luiz Alberto 

PMDB  
Elcione Barbalho Edson Ezequiel 
Íris de Araújo Fabio Reis 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Geraldo Resende 

vaga do PP
 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Lelo Coimbra 
vaga do PP

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Osvaldo Reis 

 
Pedro Novais 

 
Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Luiz Nishimori 

Carlos Alberto Leréia Nilson Pinto 
Eduardo Azeredo 

vaga do PR
 Rodrigo de Castro 

Emanuel Fernandes 
 

Urzeni Rocha 
 

Walter Feldman 
vaga do PMDB

 
 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PR
 Marcelo Aguiar 

Dr. Luiz Fernando 
vaga do PSB

 Raul Lima 

Geraldo Thadeu 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa 

a vaga) 
Hugo Napoleão 

 
Jefferson Campos 

 
PP  

Jair Bolsonaro Renato Molling 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 



PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vicente Arruda 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PSB  
Gonzaga Patriota (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
Claudio Cajado Fábio Souto 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Mendonça Filho 

PDT  
Damião Feliciano Vieira da Cunha 
Sebastião Bala Rocha (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PTB  
Nelson Marquezelli Antonio Brito 

 
Arnon Bezerra 

vaga do PR
 

 
Paes Landim 

vaga do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PP
 Arnaldo Jardim 

vaga do PSD
 

Almeida Lima 
vaga do DEM

 1 vaga 
Roberto de Lucena 

 
PSC  

Zequinha Marinho Leonardo Gadelha 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PRB  

Márcio Marinho 
vaga do PP

 Oliveira Filho 
Vitor Paulo 

 
PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PDT
 

PMN  
Jaqueline Roriz 

vaga do PMDB
 

 
 
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: Otavio Leite (PSDB) 
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Assis do Couto Edson Santos 
Cândido Vaccarezza Ricardo Berzoini 
Zeca Dirceu 

vaga do PMDB
 

 
PMDB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Edio Lopes 
vaga do PSC

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fabio Trad 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Ronaldo Benedet 

PSDB  
João Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 Domingos Sávio 

Otavio Leite William Dib 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PSD  

Guilherme Campos Carlos Souza 
Junji Abe Moreira Mendes 

PP  
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PR  
Paulo Freire 

vaga do PMDB
 Lincoln Portela 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Keiko Ota Givaldo Carimbão 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Gonzaga Patriota 

vaga do DEM
 

 
Pastor Eurico 

DEM  
Efraim Filho Alexandre Leite 

vaga do PDT
 

Major Fábio 
vaga do PMDB

 Onyx Lorenzoni 
vaga do PP

 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PDT  
Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTB  
José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Hugo Leal 

vaga do PP
 (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes Perpétua Almeida 

PRB  
Otoniel Lima 

vaga do PSC
 

 
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: Dr. Rosinha (PT) 
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 
3º Vice-Presidente: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Dr. Rosinha Assis Carvalho 
Fernando Marroni Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Henrique Fontana 
Padre João Padre Ton 
Rogério Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PMDB  
André Zacharow Danilo Forte 
Colbert Martins 

vaga do PSB
 Elcione Barbalho 

Darcísio Perondi 
vaga do PR

 Íris de Araújo 

Geraldo Resende 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Nilda Gondim (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Osmar Terra 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Mara Gabrilli João Campos 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 
William Dib Walter Feldman 

PSD  
Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Jefferson Campos 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Liliam Sá 



(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Silas Câmara 
PP  

José Linhares Cida Borghetti 
Pedro Henry Iracema Portella 
Toninho Pinheiro Luiz Argôlo 

PR  
Francisco Floriano Anderson Ferreira 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Dr. Ubiali 

vaga do PT
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Eurico 
vaga do PMDB

 

 
Paulo Foletto 

 
Sandra Rosado 

DEM  
Lael Varella Luiz de Deus 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Dr. Jorge Silva Paulo Rubem Santiago 
Manato Sueli Vidigal 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

 
Walney Rocha 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 

vaga do PSD
 Henrique Afonso 

vaga do PMDB
 

Rosane Ferreira Roberto de Lucena 
PSC  

Lauriete Pastor Marco Feliciano  
PCdoB  

Jandira Feghali 
vaga do PSD

 Jô Moraes 
João Ananias 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

PRP  
Chico das Verduras 

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: Roberto Santiago (PSD) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Armando Vergílio (PSD) 
3º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Anselmo de Jesus 
Policarpo Dalva Figueiredo 
Vicentinho Francisco Chagas 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Marcon 

PMDB  
Sandro Mabel Darcísio Perondi 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marllos Sampaio 

vaga do PSC
 

 
1 vaga 

PSDB  
Andreia Zito Jutahy Junior 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  

Armando Vergílio Irajá Abreu 
Roberto Santiago Manoel Salviano 
Walter Ihoshi Sergio Zveiter 

PP  
Luiz Fernando Faria Roberto Balestra 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira Vinicius Gurgel 
Laercio Oliveira 

vaga do PMDB
 (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Luciano Castro 
 

PSB  
Isaias Silvestre Alexandre Roso 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

DEM  
Augusto Coutinho João Bittar 

vaga do Bloco PV, PPS
 

Marcio Junqueira 
vaga do PSDB

 Major Fábio 
PDT  

Flávia Morais 
vaga do PSDB

 André Figueiredo 
Paulo Pereira da Silva Paulo Rubem Santiago 

vaga do PSDB
 

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PR
 

PTB  
Jorge Corte Real 

vaga do Bloco PV, PPS
 Alex Canziani 

vaga do PSDB
 

Jovair Arantes Walney Rocha 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PMDB
 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
Daniel Almeida 

vaga do PT
 Chico Lopes 

vaga do PP
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PSB
 

 
PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PSB
 

 
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: Romário (PSB) 
1º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton Luci Choinacki 
Paulão Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Asdrubal Bentes 

vaga do PR
 Benjamin Maranhão 

Fabio Reis João Arruda 
vaga do PSDB

 
Francisco Escórcio Renan Filho 
Gera Arruda (Licenciado) 

vaga do PSDB
 Wilson Filho 

Marllos Sampaio 
 

PSDB  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSD  
Danrlei de Deus Hinterholz Hélio Santos 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Onofre Santo Agostini 

PP  



Afonso Hamm Renato Andrade 
Cida Borghetti Roberto Britto 

PR  
Tiririca Anderson Ferreira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Rocha 

vaga do PSDB
 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Romário Abelardo Camarinha 

vaga do PTB
 

Valadares Filho 
vaga do DEM

 Alexandre Roso 
vaga do DEM

 

 
Jose Stédile 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PDT  
André Figueiredo Flávia Morais 

PTB  
Arnon Bezerra 

vaga do PSDB
 (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Magda Mofatto 
 

Bloco PV, PPS  
Rubens Bueno (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Professor Sérgio de Oliveira 
Deley 

vaga do PT
 

 
PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PSD

 
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
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: Rodrigo Maia (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Cláudio Puty 
Jesus Rodrigues Fernando Marroni 
Paulo Pimenta José Airton 
Zeca Dirceu Ronaldo Zulke 
Zezéu Ribeiro Rubens Otoni 

PMDB  
Edinho Araújo Camilo Cola 
Edson Ezequiel 

vaga do PMN
 Edinho Bez 

Hermes Parcianello 
vaga do PSB

 Fernando Lopes 
Leonardo Quintão Mauro Mariani 
Marinha Raupp 

vaga do PSDB
 

 
Mauro Lopes 

vaga do PTB
 

 
Newton Cardoso 

 
Osvaldo Reis 

 
Washington Reis 

vaga do PDT
 

 
PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Roberto 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Cesar Colnago 

PSD  
Diego Andrade Arolde de Oliveira 
Raul Lima César Halum 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ricardo Izar 

PP  

Arthur Lira Luiz Argôlo 
João Leão 

vaga do PSD
 Renzo Braz 

vaga do PCdoB
 

Mário Negromonte (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
PR  

Jaime Martins Aelton Freitas 
vaga do PHS

 
Lúcio Vale 

vaga do PRP
 Paulo Freire 

Milton Monti (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Wellington Fagundes 

vaga do PSDB
 

 
Zoinho 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Jose Stédile Beto Albuquerque 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Gonzaga Patriota 

vaga do PR
 

 
Leopoldo Meyer 

 
Valtenir Pereira 

vaga do PTB
 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do Bloco PV, PPS
 Lael Varella 

Rodrigo Maia 
 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Giovanni Queiroz 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fábio Ramalho 

PSC  
Hugo Leal Zequinha Marinho 

PCdoB  
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRP  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PRP
 

PRTB  

 
Aureo 

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 (Licenciado) 

 
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 Efraim Filho 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Zé Silva (Licenciado) Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson 1 vaga 
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): Ruthier de Sousa Silva 
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 (Licenciado) Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Edinho Araújo 
Luiz Pitiman Fabio Trad 
Osmar Serraglio Marcelo Castro 
Saraiva Felipe Rogério Peninha Mendonça 

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  

Isaias Silvestre 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  

1 vaga 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD  

2 vagas 2 vagas 
 
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 DISCUTIR O 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. 

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Mandetta (DEM) 
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
João Paulo Lima Janete Rocha Pietá 
Rogério Carvalho Miriquinho Batista 

PMDB  
Darcísio Perondi Colbert Martins 
Osmar Terra Edinho Araújo 
Saraiva Felipe Geraldo Resende 

PSDB  
Eduardo Barbosa Cesar Colnago 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 

PSD  
Dr. Paulo César César Halum 
Eleuses Paiva Geraldo Thadeu 

PP  
Afonso Hamm José Linhares 
Toninho Pinheiro Roberto Britto 

PR  
Gorete Pereira Laercio Oliveira 

PSB  
Alexandre Roso Sandra Rosado 
Dr. Ubiali 

vaga do PRB
 

 
DEM  



Mandetta Ronaldo Caiado 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago 
PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira 
PSC  

Andre Moura Zequinha Marinho 
PCdoB  

João Ananias Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Jhonatan de Jesus 
 
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 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  

Luiz Alberto Devanir Ribeiro 
Luiz Couto Edson Santos 
2 vagas Fátima Bezerra 

 
1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marllos Sampaio Mauro Benevides 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Roberto Teixeira 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Filipe Pereira (Licenciado) Pastor Marco Feliciano  

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 ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E PROPOR 

MODIFICAÇÕES À LEI 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012, QUE 
REGULAMENTA A PROFISSÃO DE MOTORISTA. 

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB) 
1º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Valdir Colatto (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Devanir Ribeiro 
Rubens Otoni Paulo Pimenta 
Weliton Prado Policarpo 
Zeca Dirceu 1 vaga 

PMDB  
Celso Maldaner Alceu Moreira 
Mauro Lopes Darcísio Perondi 
Osmar Serraglio Lelo Coimbra 
Valdir Colatto Marcelo Almeida 

PSDB  
Cesar Colnago Domingos Sávio 
Nilson Leitão Otavio Leite 
Vanderlei Macris Raimundo Gomes de Matos 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Vilson Covatti Mário Negromonte 

DEM  
Lira Maia 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Lúcio Vale Luciano Castro 
Wellington Fagundes (Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
Gonzaga Patriota Paulo Foletto 
Leopoldo Meyer Valtenir Pereira 

PDT  
João Dado Ângelo Agnolin 

vaga do PSL
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Simplício Araújo 

PTB  
Nelson Marquezelli Alex Canziani 

PSC  
Hugo Leal Nelson Padovani 

PCdoB  



Jô Moraes Assis Melo 
PRB  

Oliveira Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PSL  

Dr. Grilo (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
PSD  

Junji Abe Diego Andrade 
Onofre Santo Agostini Moreira Mendes 

 
Roberto Santiago 

vaga do PRB
 

PRP  

 
Chico das Verduras 

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 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  

Erika Kokay 
 

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PMDB  
Hugo Motta 

 
Wilson Filho 

 
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  

Josias Gomes Zé Geraldo 

Weliton Prado 3 vagas 
2 vagas 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 1 vaga 

Laercio Oliveira 
 

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  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
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  

Dr. Ubiali 2 vagas 
Júlio Delgado 

 
PDT  

Marcos Medrado 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

Dr. Grilo 1 vaga 
PSD  

Átila Lins Junji Abe 
Onofre Santo Agostini 1 vaga 
 
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) 
Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 

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 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino (Licenciado) Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Luciano Castro 2 vagas 
Vicente Arruda 

 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 

1 vaga 
(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 Ricardo 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): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
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: 
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
 

 
Nilson Leitão 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 2 vagas 

Paulo Freire 
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
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  

Carlos Souza Eleuses Paiva 
César Halum Raul Lima 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
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 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 
Fabio Trad Eduardo Cunha 
Marçal Filho Ronaldo Benedet 
1 vaga Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
João Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) 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 

 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

PSB  
Gonzaga Patriota Keiko Ota 
1 vaga 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 (Licenciado) 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PSD  
Eliene Lima Jefferson Campos 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 Moreira Mendes 

1 vaga 
 

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: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
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 
1 vaga 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Gladson Cameli Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 

Paulo Cesar Quartiero 
Pauderney Avelino 

(Licenciado) 
PR  

Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
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  

Raul Lima Moreira Mendes 
1 vaga 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

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 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). 

Presidente: Amauri Teixeira (PT) 
1º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Alessandro Molon 
Assis Carvalho Erika Kokay 
Luiz Couto Pedro Uczai 
Padre Ton Policarpo 

PMDB  
Fabio Trad Renan Filho 
Mauro Benevides Rodrigo Bethlem (Licenciado) 
Wilson Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Bonifácio de Andrada 

 
João Campos 

 
PP  

Cida Borghetti Roberto Britto 
Dilceu Sperafico Vilson Covatti 

DEM  
Augusto Coutinho 2 vagas 
Júlio Campos 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Anthony Garotinho 
Lincoln Portela Laercio Oliveira 

PSB  
Edson Silva Janete Capiberibe 
Valtenir Pereira Jose Stédile 

PDT  
Marcos Rogério Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Antônia Lúcia Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Geraldo Thadeu 2 vagas 
Liliam Sá 

 
 
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: 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 



3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Miriquinho Batista Jesus Rodrigues 
Odair Cunha Josias Gomes 
1 vaga 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 (Licenciado) 

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 
1 vaga 

 
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  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
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 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Rogério Peninha Mendonça 
Osmar Serraglio 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
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 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
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 APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 506-A, DE 2010, DO SENADO FEDERAL, 
QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT), PARA DISPOR 

SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA A ZONA 
FRANCA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(PRORROGA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2029) 

Presidente: Edio Lopes (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT) 
2º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB) 
Relator: Átila Lins (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 4 vagas 
Francisco Praciano 

 
Padre Ton 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
Edio Lopes 3 vagas 
Fátima Pelaes 

 
Marinha Raupp 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Plínio Valério 

 
Urzeni Rocha 

 
PP  

Gladson Cameli Carlos Magno 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho (Licenciado) 

DEM  
Davi Alcolumbre Marcio Junqueira  
Lira Maia 1 vaga 

PR  
Henrique Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Sabino Castelo Branco Josué Bengtson 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PRP  

1 vaga Chico das Verduras 
vaga do PMDB

 

 
1 vaga 

PSD  
Átila Lins Moreira Mendes 
Carlos Souza 1 vaga 
Dr. Luiz Fernando 

vaga do PP
 

 
Silas Câmara 

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 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565-A, DE 
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 57, 

165, 166, E ACRESCENTA ART. 165-A, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TORNANDO DE EXECUÇÃO 
OBRIGATÓRIA A PROGRAMAÇÃO CONSTANTE DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL" 

Presidente: Pedro Eugênio (PT) 
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM) 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Paulo Ferreira 
José Genoíno Paulo Pimenta 
Pedro Eugênio Zeca Dirceu 

PMDB  
Colbert Martins Danilo Forte 
Edio Lopes Hugo Motta 
Pedro Novais João Arruda 

PSDB  
Andreia Zito 2 vagas 
Luiz Fernando Machado 

 
PSD  

Arolde de Oliveira João Lyra 
Moreira Mendes Sérgio Brito 

PP  
Esperidião Amin Dilceu Sperafico 
Nelson Meurer João Leão 

PR  
João Maia Anthony Garotinho 

PSB  
Valtenir Pereira Leopoldo Meyer 

DEM  
Felipe Maia Efraim Filho 

PDT  
Giovanni Queiroz Paulo Rubem Santiago 

PTB  
Nilton Capixaba Alex Canziani 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Sandro Alex 

PSC  
Leonardo Gadelha Antônia Lúcia 

PCdoB  
Osmar Júnior Daniel Almeida 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 
 
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 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) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD) 



Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PSB) 
Relator-Parcial: Décio Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães Francisco Chagas 
Vanderlei Siraque 2 vagas 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Pedro Novais José Priante 
1 vaga 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  
Jaime Martins 2 vagas 
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 (Licenciado) 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD  

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: 
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 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Nilson Leitão Bruno Araújo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Reinaldo Azambuja 
1 vaga Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti 1 vaga 

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 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 
Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 
PTB  

Nilton Capixaba 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) Nelson Padovani 
PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 
PSD  

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PRP  
Chico das Verduras 

vaga do PMDB
 

 
PEN  

Berinho Bantim (Licenciado) 
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 2.177, DE 2011, DO SR. BRUNO 
ARAÚJO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO NACIONAL DE 

CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO" 

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Izalci (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Eliene Lima (PSD) 
3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
Relator: Sibá Machado (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  



Edson Santos Iara Bernardi 
Jorge Bittar Iriny Lopes 
Newton Lima Margarida Salomão 
Sibá Machado Vanderlei Siraque 

PMDB  
Gabriel Chalita Celso Jacob 
Lelo Coimbra Mauro Benevides 
Professor Setimo Osmar Serraglio 
Raul Henry Saraiva Felipe 

PSDB  
Bruno Araújo 3 vagas 
Eduardo Azeredo 

 
Izalci 

 
PP  

Beto Mansur Jerônimo Goergen 
Esperidião Amin Roberto Teixeira 

DEM  
Júlio Campos Efraim Filho 
Mandetta Eli Correa Filho 

PR  
Francisco Floriano José Rocha 
1 vaga Milton Monti 

PSB  
Ariosto Holanda 2 vagas 
Paulo Foletto 

 
PDT  

Miro Teixeira Salvador Zimbaldi 
Bloco PV, PPS  

Simplício Araújo 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 
PSC  

Leonardo Gadelha Zequinha Marinho 
PCdoB  

Luciana Santos 1 vaga 
PRB  

Oliveira Filho 1 vaga 
PMN  

Dr. Carlos Alberto 1 vaga 
PSD  

Eliene Lima Júlio Cesar 
Walter Ihoshi 1 vaga 
 
Secretário(a): Eveline 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 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  

Cláudio Puty Amauri Teixeira 
Edson Santos 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 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar (Licenciado) 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSB  
Domingos Neto (Licenciado) 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 Ricardo Arruda 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 Ricardo Izar 

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 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: 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima 4 vagas 
José Mentor 

 
Luiz Sérgio 

 



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 1 vaga 

PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
2 vagas Mendonça Prado 

 
1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Licenciado) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Beto Albuquerque 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 Delegado Protógenes 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

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 Newton Lima 
Nazareno Fonteles Rogério Carvalho 
Paulo Pimenta (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Paulo Teixeira 1 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 Walter Feldman 
Izalci 

vaga do PR
 1 vaga 

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 (Licenciado) 
Luiza Erundina 1 vaga 

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  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
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: Paulo Teixeira (PT) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Padre João Francisco Praciano 
Paulo Teixeira Odair Cunha 
Ricardo Berzoini Vicente Candido 
Vanderlei Siraque 1 vaga 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 



Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Júnior Coimbra 
Marçal Filho Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
1 vaga 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
Reinaldo Azambuja 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  
Sergio Zveiter 

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: 
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 
João Arruda Marçal Filho 

Osmar Serraglio 2 vagas 
1 vaga 

 
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  
Alexandre Roso 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Ricardo Arruda Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
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 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 Marcon 
Beto Faro Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Giroto (Licenciado) 

vaga do PR
 Odílio Balbinotti 

Hermes Parcianello Valdir Colatto 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 



PP  
Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Nelson Meurer Sandes Júnior 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
1 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

 

 
Ricardo Arruda 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRTB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Onofre Santo Agostini 

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: 
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

 Margarida Salomão 
Waldenor Pereira Miriquinho Batista 

PMDB  
Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Raul Henry Renan Filho 
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Esperidião Amin Aline Corrêa 
José Linhares Cida Borghetti 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  Efraim Filho 
1 vaga João Bittar 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Glauber Braga Jose Stédile 
Leopoldo Meyer Severino Ninho 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Weverton Rocha 

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) 1 vaga 

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 Fátima Bezerra 
vaga do PR

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Miriquinho Batista 

 
Vicentinho 

 
1 vaga 

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 
1 vaga 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  
Valtenir Pereira Domingos Neto (Licenciado) 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Ângelo Agnolin 

vaga do PT
 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 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 
Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Licenciado) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Cesar Colnago Andreia Zito 
João Campos Eduardo Barbosa 

William Dib Mara Gabrilli 
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 (Licenciado) 
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  
1 vaga Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
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) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay 3 vagas 
Luiz Couto 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
2 vagas 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 



Eduardo Barbosa 
 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
 

PP  
Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Jorginho Mello 
vaga do PSDB

 2 vagas 
Paulo Freire 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Romário Domingos Neto (Licenciado) 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson 1 vaga 

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 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 2 vagas 

William Dib 
 

PP  
Esperidião Amin Roberto Balestra 
José Otávio Germano 3 vagas 
Paulo Maluf 

 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Ronaldo Fonseca 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 
1 vaga (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 Ricardo 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): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
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 
Francisco Praciano Artur Bruno 



Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes Margarida Salomão 

PMDB  
Lelo Coimbra Gabriel Chalita 
Professor Setimo Geraldo Resende 
Raul Henry Osmar Serraglio 
Wilson Filho Pedro Chaves 

PSDB  
Izalci 

vaga do PR
 Otavio Leite 

3 vagas 2 vagas 
PP  

José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  
Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Glauber Braga Jose Stédile 
Leopoldo Meyer Severino Ninho 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Weverton Rocha 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta Junji Abe 
 
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  
Edinho Araújo 

 
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 
(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  
Efraim Filho 2 vagas 
Júlio Campos 

 
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 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia (Licenciado) 
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 Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 
1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 

PSC  
Antônia Lúcia Ricardo Arruda 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
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 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 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes Marinha Raupp 
Flaviano Melo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
João Magalhães 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 (Licenciado) José Otávio Germano 

DEM  

Major Fábio 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Mendonça Prado 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira Anderson Ferreira 
Paulo Freire Davi Alves Silva Júnior 

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  

Antônia Lúcia Leonardo Gadelha 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá Geraldo Thadeu 
vaga do PMDB

 
Moreira Mendes 2 vagas 

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 ÔNUS PARA ESTA CASA, 

OBJETIVANDO VISITAR A REGIÃO SERRANA DO RIO DE 
JANEIRO, PARA AVERIGUAR OS DANOS SOCIAIS, 

AMBIENTAIS E ECONÔMICOS, DECORRENTES DAS 
ENCHENTES, INUNDAÇÕES E DESMORONAMENTOS, BEM 
COMO VERIFICAR AS PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO 
TOMADAS NO SENTINDO DE ATENDER AS POPULAÇÕES 

AFETADAS 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva 
 

Luiz Sérgio 
 

PMDB  
Celso Jacob 

 
Fernando Jordão 

 
Washington Reis 

 

PSDB  
Otavio Leite 

 
PSD  

Dr. Paulo César 
 

PP  
Jerônimo Goergen 

 
Simão Sessim 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

Manuel Rosa Neca 
 

Paulo Feijó 
 

Zoinho 
 

PSB  
Glauber Braga 

 
PSC  

Deley 
 

Hugo Leal 
 

PV  
Alfredo Sirkis 

 
Eurico Júnior 

 
Sarney Filho 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

PRTB  
Aureo 

 
 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
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 
 

 
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 DESTINADA A ACOMPANHAR A 

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 
DE DEPENDENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Coordenador: Givaldo Carimbão (PSB) 
Relator: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Janete Rocha Pietá 3 vagas 
Reginaldo Lopes 

 
Weliton Prado 

 
PMDB  

Edinho Araújo Darcísio Perondi 
Gabriel Chalita Hugo Motta 
Osmar Terra Wilson Filho 

PSDB  
João Campos Cesar Colnago 
Mara Gabrilli 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César Fábio Faria 
Geraldo Thadeu Guilherme Campos 

PP  
Aline Corrêa Beto Mansur 
Missionário José Olimpio Paulo Maluf 

PR  
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Givaldo Carimbão Keiko Ota 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 

PDT  
Salvador Zimbaldi 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PSOL  
Ivan Valente 1 vaga 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
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 (Licenciado) 

 
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 
 

 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A LUTA DA 
COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ, DO MATO 

GROSSO DO SUL, PARA PERMANECER ÀS MARGENS DO 



RIO HOVY, PRÓXIMO AO TERRITÓRIO TRADICIONAL 
PYELITO KUE/MBARAKAY 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PMDB  
Danilo Forte 

 
Geraldo Resende 

 
PSDB  

Ricardo Tripoli 
 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PPS  
Arnaldo Jordy 

 
PV  

Penna 
 

Sarney Filho 
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES E 
MEDIDAS QUE POSSAM ENVOLVER A EMPRESA ANGLO 

FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, O ESTADO DO 
AMAPÁ E UNIÃO FEDERAL, PARA RECONSTRUÇÃO DO 

PORTO DE MINÉRIO DA ICOMI E DEMAIS DANOS ORIUNDOS 
DO GRAVE ACIDENTE OCORRIDO NO ESTADO DO AMAPÁ, 

EM 28/03/2013, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Coordenador: Fátima Pelaes (PMDB) 
Relator: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo 
 

PMDB  
Fátima Pelaes 

 
Giroto (Licenciado) 

 
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Luiz Carlos 
 

PR  
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PDT  
Sebastião Bala Rocha 

 
PCdoB  

Evandro Milhomen 
 

 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS 

DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA 

RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO 
ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Coordenador: Wellington Fagundes (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano 
 

Weliton Prado 
 

PMDB  
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Eduardo Gomes (Licenciado) 
 

João Campos 
 

Nilson Leitão 
 

PSD  
Carlos Souza 

 
Liliam Sá 

 
PR  

Henrique Oliveira 
 

Wellington Fagundes 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PV  

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a):  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A 

APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE 
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E 

OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA 
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. 

Coordenador: Paulo Pimenta (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Jorge Bittar 
 

Paulo Pimenta 
 

Pedro Uczai 
 

Ronaldo Zulke 
 

PMDB  
Elcione Barbalho 

 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

Nelson Marchezan Junior 
 

Otavio Leite 
 

PSD  
Armando Vergílio 

 
Danrlei de Deus Hinterholz 

 
Junji Abe 

 
PP  

Jerônimo Goergen 
 

Luis Carlos Heinze 
 

DEM  
Augusto Coutinho 

 
PV  

Eurico Júnior 
 

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 



 
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. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Fernando Torres 
 

PR  
Paulo Feijó 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA 
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS 

DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANI-
KAIOWÁ. 

Coordenador: Padre Ton (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Biffi 
 

Domingos Dutra 
 

Erika Kokay 
 

Padre Ton 
 

 
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 (Licenciado) 

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): Rosenildo Figueiredo Felinto 
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 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 (Licenciado) 

 
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 



 
GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE, ESTUDO E 

FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI 
ELEITORAL 

Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cândido Vaccarezza 
 

Rubens Otoni 
 

PMDB  
Marcelo Castro 

 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

PSD  
Sergio Zveiter 

 
PP  

Esperidião Amin 
 

PR  
Anthony Garotinho 

 
PSB  

Júlio Delgado 
 

DEM  
1 vaga 

 
PDT  

André Figueiredo 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 

 
Bloco PV, PPS  

Roberto Freire 
 

Rosane Ferreira 
 

PSC  
Andre Moura 

 
PCdoB  

Daniel Almeida 
 

PRB  
Cleber Verde 

 
PSOL  

Chico Alencar 
 

PTdoB  
Luis Tibé 

 
PRTB  

Aureo 
 

PRP  
Chico das Verduras 

 
PMN  

1 vaga 
 

PHS  
José Humberto 

 
PSL  

Dr. Grilo 
 

PEN  
Fernando Francischini 

 
 
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A DEBATER A 

QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Mediador: Lincoln Portela (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra 
 

Padre Ton 
 

PMDB  
Edio Lopes 

 
PSDB  

Nilson Leitão 
 

Ricardo Tripoli 
 

PSD  
Moreira Mendes 

 
PP  

Luis Carlos Heinze 
 

PR  
Bernardo Santana de Vasconcellos 

 
Lincoln Portela 

 
DEM  

Mandetta 
 

PV  
Sarney Filho 

 
PSOL  

Chico Alencar 
 

 
Secretário(a): Claudio Ribeiro Paes 
Telefones: (61) 3216-6695 
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