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À 0 hora e 11 minutos Comparecem à 
Casa os Srs.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Professora Marcivania PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 7

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 

Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 7

SEÇÃO I

Ata da 124ª Sessão, Extraordinária, Matutina, 
em 25 de maio de 2011

Presidência dos Srs. Marco Maia, Presidente
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TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 16

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
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Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 22

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 39

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 

Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
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Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 65

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
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Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob

Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 496 
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 (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à leitura do expediente.
O SR. CHICO LOPES, servindo como 1º Secre-

tário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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Of. nº 717 / 2011 /SGM/P

Brasília, 25 de maio de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Onofre Santo Agostini
Anexo IV – Gabinete nº 404
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição.

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 1.347, de 2011, 

de sua autoria, que “Institui o Dia Nacional do Gari e 
dos Empregados da Área de Conservação e Limpeza, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio.”

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, vez que não 
se encontra devidamente formalizada e em termos, 
conforme art. 4º da Lei nº 12.345/10.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inciso 
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Marco Maia, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 1.347, DE 2011 

(Do Sr. Onofre Santo Agostini)

Institui o Dia Nacional do Gari e dos 
Empregados da Área de Conservação e 
Limpeza, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 16 de maio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Gari e 

dos Empregados da Área de Conservação e Limpeza, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio.

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

 
Justificação

Não se pode esquecer dessas valorosas pessoas 
que cuidam da limpeza de nossas cidades. O intuito 
de prestar esta homenagem justifica-se pela dedica-
ção dessas pessoas que enfrentam sol, chuva e frio 
para cumprir sua obrigação, que é a limpeza pública. 

A origem da denominação Gari permeia o ano de 
1760, quando a cidade do Rio de Janeiro chegava aos 
30 mil habitantes. Naquela época, o lixo era despejado 
em locais próximos ao mar, às lagoas, pântanos, rios 
e em todas as partes. No mesmo ritmo que crescia a 
cidade, aumentavam a sujeira e a preocupação com 
o futuro. 

A primeira iniciativa da Câmara Municipal, refe-
rente à limpeza pública, aconteceu em 1830, e esti-

pulava normas para o despejo do lixo, mas nenhuma 
medida eficiente e específica foi tomada para eliminar 
o problema. Apenas em 1885 o governo decidiu con-
tratar, provisoriamente, a empresa de Aleixo Gary, 
para o serviço de limpeza das praias e remoção do 
lixo da cidade. 

Quando o trabalhador saía às ruas para fazer a 
limpeza, era chamado pelos moradores de “Gari” de-
vido ao nome do proprietário da empresa, e até hoje é 
assim que conhecemos esses corajosos trabalhadores. 
Aleixo Gary, francês de origem, inaugurava uma nova 
era na história da limpeza pública no Rio, apoiado prin-
cipalmente em sua eficiência de trabalho.

É de suma importância conhecer um pouco da 
história desses profissionais e o motivo pelo qual são 
denominados garis. O dia 16 de maio será lembrado 
anualmente por toda a população do país como o Dia 
Nacional do Gari e dos Empregados da Área de Con-
servação e Limpeza. É uma data que deve ser lem-
brada por toda a sociedade e respeitado diariamente 
o trabalho destas pessoas que fazem a limpeza da 
nossa cidade e do nosso Estado. 

Sala das Sessões, de Maio de 2011. – Deputado 
Onofre Santo Agostini, DEM/SC.

Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, por contrariar o dis-
posto no art. 4º da Lei nº 12.345/10. Oficie-se 
ao Autor e, após, Publique-se.

Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. 718 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 25 de maio de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Assis Melo
Anexo IV – Gabinete nº 605
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 1.338, de 2011, 

de sua autoria, que “Institui o Dia do Gari a ser come-
morado nacionalmente no dia 16 de maio”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, vez que 
não se encontra devidamente formalizada e em termos, 
conforme art. 4º da Lei nº 12.345/10.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inci-
so I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Marco Maia, Presidente. Câmara Dos Deputados 
Gabinete do Deputado Assis Melo 
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PROJETO DE LEI Nº 1.338 DE 2011 
(Do Sr. Assis Melo)

Institui o Dia do Gari a ser comemora-
do nacionalmente no dia 16 de maio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia do Gari a ser come-

morado nacionalmente no dia 16 de maio, em home-
nagem aos profissionais que atuam nos serviços de 
limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo.

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

Justificação

O projeto em tela foi apresentado anteriormente 
pelo então deputado Tadeu Felippelli, hoje vice-go-
vernador do Distrito Federal, em novembro de 2010.

Atendendo normas regimentais, o projeto foi ar-
quivado em 31 de janeiro de 2011 e não teve sua trami-
tação conclusa. Por reconhecer a importância do tema, 
tomo a liberdade de reapresentá-lo nesta legislatura.

Embora comemorada em centenas de município 
o dia 16 de maio como sendo o Dia do Gari, ainda não 
há legislação federal dispondo sobre esta importante 
data comemorativa.

O nome profissional de GARI é em homenagem 
ao francês Pedro Aleixo Gary, que, em 1876, assinou 
contrato com o Ministério dos Negócios do Império para 
executar os serviços de limpeza da cidade do Rio de 
Janeiro. Ele costumava reunir seus funcionários para 
limpar as ruas após a passagem de cavalos, o que era 
muito comum na época.

Os cariocas se acostumaram com esse trabalho 
e sempre mandavam chamar a “turma do Gari” para 
executá-lo. Aos poucos o nome se generalizou e o 
Brasil inteiro passou a denominar estes trabalhado-
res desta forma.

Assim, foi instituído em 1962, através da Lei 
Estadual 212, sancionada pelo então Governador do 
Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, o Dia do Gari, 
cuja primeira comemoração foi em 16 de maio de 1963. 

A aprovação deste projeto pelo Congresso Na-
cional seria uma justa homenagem a estes milhares 
de brasileiros que trabalham de sol a sol para que te-
nhamos nossas ruas, praças e cidades limpas.

Estes homens e mulheres que usam seu corpo 
como instrumentos de trabalho, atuam em situações 
deploráveis e nem por isso recebem o reconhecimen-
to e salários compatíveis com a importância de suas 
funções laborais.

Essa categoria de trabalhadores submete-se a 
uma jornada de trabalho não só penosa, como tam-
bém insalubre, em função das condições em que é 

exercida, do manuseio de produtos para limpeza, hi-
giene e conservação, bem como do contato com lixo 
e detritos, muitas vezes em estado de decomposição, 
que podem provocar moléstias graves.

Para homenagear estes valorosos brasileiros e 
brasileiras, solicito o apoio dos nobres deputados para 
que aprovemos a matéria em tela.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Depu-
tado Assis Melo, PCdoB/RS.

Devolva-se a proposição, com base no art. 137, 
§1º, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, por contrariar o disposto no art. 4º da Lei 
nº 12.345/2010.

Oficie-se ao Autor e, após, Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

Of. 719 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 25 de maio de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Abelardo Camarinha
Anexo IV – Gabinete nº 609 
NESTA

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 1.289, de 2011, 

de sua autoria, que “Institui o “Dia Nacional do Ta-
ekwondo’’, a ser comemorado, anualmente, todo dia 
16 de maio”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, vez que 
não se encontra devidamente formalizada e em termos, 
conforme art. 4º da Lei nº 12.345/10.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inci-
so I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Marco Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI N°1.289 DE 2011

Institui o “Dia Nacional do Taekwon-
do’, a ser comemorado, anualmente, todo 
dia 16 de maio.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Fica instituído o “Dia Nacional do Ta-

ekwondo”, a ser comemorado, anualmente no dia 16 
de maio.

Artigo 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta proposta objetiva instituir o “Dia Nacional do 
Taekwondo”, com vistas a homenagear essa modali-
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dade esportiva e seus brilhantes atletas, que tantas 
glórias trouxeram à nossa nação.

O taekwondo é uma arte marcial coreana de defesa 
pessoal. Hoje em dia, é também um desporto difundido 
em todos os continentes. Nos Jogos Olímpicos de Seul, 
em 1988, teve seu “batismo de fogo”, quando se con-
verteu num desporto olímpico de exibição, confirmado 
nos Jogos de Barcelona em 1992. Nos Jogos Olímpi-
cos de 1996, em Atlanta, já constava para a disputa de 
medalhas, consagrando-se como desporto olímpico 
oficial nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, em 2004 
o Brasil conquistou dois 4° lugares nas Olimpíadas de 
Atenas e nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, a pri-
meira medalha Olímpica, bronze, foi conquistada para 
o taekwondo brasileiro. O Taekwondo é um esporte em 
franca ascensão no Brasil. O Taekwondo é o caminho 
da vida. E uma arte marcial que não treina apenas a 
técnica, forma caráter e orienta o caminho (DO) ao longo 
do treinamento. “DO” do Taekwondo significa PERFEI-
ÇÃO DE CADA UM, que é baseado nos princípios da 
filosofia oriental e filosofia do povo coreano.

O Taekwondo é o esporte nacional da Coréia. 
E uma grande cultura que representa a Coréia que o 
mundo desfruta nos dias de hoje. Muitas pessoas aca-
bam conhecendo a Coréia e aprendendo sua cultura 
através do taekwondo. O taekwondo é praticado em 197 
países, por aproximadamente 250.000.000 pessoas.

Taekwondo significa de forma muito geral “o cami-
nho dos pés e das mãos”. Mais especificamente, a tra-
dução seria: TAE – pé; KWON – mão; DO – caminho. O 
Taekwondo é um esporte que desenvolve a parte física 
e mental do praticante, seja ele adulto ou criança. Ele 
desenvolve a coordenação motora, trabalha a memória, 
ensina disciplina e valores, bem como noções de hierar-
quia e respeito. Além disso, desenvolve o espírito de luta, 
a autoconfiança, o espírito de liderança, a seriedade, a 
paciência e a humildade e também é um método eficiente 
de defesa pessoal. “O principal objetivo do taekwondo é o 
de eliminar a luta desencorajando a pressão do fraco pelo 
forte, com um poder que deve ser baseado no humanis-
mo, justiça, moralidade, sabedoria e fé, ajudando assim 
a construir um mundo melhor e mais pacífico”. Assim 
define o Grão Mestre Kun Mo Bang, pioneiro introdutor 
do taekwondo no Brasil. Em sentido global, Taekwondo 
indica a técnica de combate sem armas para defesa 
pessoal, envolvendo destreza no emprego das mãos e 
punhos, de pontapés voadores, de esquivas e intercep-
ções de golpes com as mãos, braços ou pés, para a rá-
pida destruição do oponente. Hoje em dia o taekwondo 
tornou-se esporte olímpico, sendo praticado por aproxi-
madamente 300.000 brasileiros. Foi introduzido no Brasil 
em 1970, em São Paulo, trazido pelo mestre Sang Mm 
Cho (atualmente radicado nos Estados Unidos da Amé-

rica), enviado oficialmente pela Internacional Taekwon-
do Federation, seguido pelos mestres Kun Mo Bang e 
Sang Mm Kim (in memorian), e depois muitos outros de 
renome internacional na modalidade, proporcionando o 
desenvolvimento dessa arte entre nós.

A data que se objetiva instituir, 16 de maio, é o dia 
em que o referido Grão Mestre Kun Mo Bang, pioneiro 
introdutor da modalidade, hoje radicado em Marília, in-
terior de São Paulo, chegou a este País. Ele é o mais 
antigo Grão Mestre do Brasil e ainda em plena ativida-
de, responsável pela formação dos primeiros campe-
ões brasileiros, dos primeiros faixas pretas brasileiros 
internacionalmente diplomados pela Federação Inter-
nacional, entre muitas outras conquistas para o País.

O nome do Brasil é frequentemente propagado 
através do taekwondo, pelas vitórias expressivas dos 
atletas brasileiros, como a atleta Natália Falavigna, bra-
sileira com maior número de medalhas internacionais 
em toda história, consagrando-se campeã mundial des-
se esporte nas categorias júnior, adulta e universitária, 
além de ser responsável pela primeira medalha olím-
pica, bronze, da modalidade para o Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Pequim em 2008. Nas escolas públicas 
brasileiras, o esporte é difundido por meio do progra-
ma Mais Educação (MEC) e do programa Segundo 
Tempo (Ministério do Esporte), que amplia o tempo e 
o espaço educacional dos estudantes.

O reconhecimento público dada a importância 
dessa modalidade esportiva em nosso país, onde está 
em plena ascensão, é o objetivo primordial desta pro-
posição. A Câmara dos Deputados, ao aprovar este 
Projeto, que institui o “Dia Nacional do Taekwondo”, 
presta uma justa homenagem a este esporte olímpico 
e aos seus praticantes.

Sala das Sessões, de maio de 2011. – Deputado 
Abelardo Camarinha, PSB/SP.

Devolva-se com base no art. 137, §1º, 
inciso I do RICD, por contrariar o disposto no 
art. 4º da Lei nº 12.345/10. Oficie-se ao autor 
e, após, Publique-se

Em 25/05/11. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 720 /2011 /SGM/P 

Brasília, 25 de maio de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Júlio Campos 
Anexo IV – Gabinete nº 524
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 1374, de 2011, 

de sua autoria, que “Dispõe sobre a instituição do dia 
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10 de maio como data comemorativa do Dia Nacional 
do Municipalismo e dá outras providências”. 

2. Informo a Vossa Excelência que não será 
possível dar seguimento à proposição em apreço em 
virtude da vigência da Lei 12.345, de 20 de dezembro 
de 2010, que “Fixa critério para instituição de datas 
comemorativas”, por não conter a comprovação da 
realização de consultas e/ou audiências públicas a 
amplos setores da população, exigida no artigo 4º 
da referida lei.

3. Nesse sentido, encaminho em devolução à 
Vossa Excelência o referido projeto, com base no art. 
137, § 1º, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. – Marco Maia, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 1.374, DE 2011. 

(Do Sr. Júlio Campos)

Dispõe sobre a instituição do dia 10 
de maio como data comemorativa do “Dia 
Nacional do Municipalismo” e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem por objetivo instituir data para 

a comemoração do Dia Nacional do Municipalismo.
Art. 2º Fica instituído o dia 10 de maio como o 

“Dia Nacional do Municipalismo”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

 
Justificação

É inegável a importância do município, pois é 
o conjunto das áreas urbanas, suburbanas e rurais 
pertencentes ao controle de uma cidade (sede da 
administração municipal). Passamos a analisar os 
municípios como a ponta de todo o processo, pois é 
onde reflete todas as decisões que são tomadas pelo 
poder central constituído. O Governo Federal da forma 
que se encontra constituído passa a ser o centraliza-
dor das ações do país, concentrando poder pleno e 
soberano, tanto na arrecadação como na execução 
de programas de forma a beneficiar a ponta a qual 
citamos anteriormente, que no caso são os municí-
pios, mas a realidade das necessidades para o seu 
desenvolvimento em busca da qualidade de vida da 
sua população, é de conhecimento daqueles que ali 
residem. 

A apresentação dessa proposição visa fortalecer 
as ações que são desenvolvidas nos municípios, de 
forma que possa haver uma participação ampla dos 
munícipes, através da valorização do poder local, o 
poder das comunidades. O Brasil nasceu municipalista 

e foi deixando de ser. Agora, é preciso trazer para o 
mundo dos fatos aquilo que a Constituição Federal de 
1988 consagrou: o município brasileiro é ente federado. 
Nossa formação social provém, em todos os cantos 
e recantos, de pequenas comunidades. Culturalmen-
te, também é desse modo que nos organizamos. A 
proximidade é que estabelece relações capazes de 
fazer os grandes avanços. Quando falamos de mu-
nicipalismo, portanto, mais do que uma tese jurídica 
ou política, estamos falando de gente, de pessoas. 
Estamos falando de uma nova forma de administrar, 
a partir da realidade local, a partir da plural e efeti-
va base social do país, baseados no fundamento de 
que a pessoa pertence a um grupo, a uma comuni-
dade. E isso é diferente do que ainda ocorre agora, 
quando pretensas prioridades são definidas a partir 
do poder central.

O municipalismo é um caminho sem retorno 
porque dá atenção e respeita as comunidades lo-
cais, e a valorização do poder local vem também 
de princípios de gestão que servem ao bem comum 
da nação.

Assim por todo o exposto, tomamos a iniciativa de 
apresentar essa proposição, ressaltando que é através 
do fortalecimento do municipalismo que poderemos 
alcançar índices ainda maiores de desenvolvimento. 
Dando a atenção devida a causa municipalista, fica 
proposto o dia 10 de maio como o “Dia Nacional do 
Municipalismo”, para o quê se espera total apoio dos 
ilustres pares.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Júlio 
Campos, Deputado Federal – DEM/MT.

Em 25/05/11

Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, por contrariar o 
art. 4º da Lei nº 12.345, de 2010. Oficie-se ao 
Autor e, após, Publique-se.

Em 25/05/11. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. n.721 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 25 de maio de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Jonas Donizette 
Anexo III – Gabinete nº 471
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Resolução nº 46, 

de 2011, de sua autoria, que “Institui, na Câmara dos 
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Deputados, o Programa Banco de Projetos e dá ou-
tras providências”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será 
possível dar seguimento à proposição em apreço, 
em virtude de ela contrariar o disposto no art. 15, 
inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. 

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inciso 
II, alínea “c”, do Regimento Interno, sugerindo-lhe a 
forma de Indicação, conforme previsão contida no art. 
113, inciso II, do mesmo Diploma.

Em 25/05/11. – Marco Maia, Presidente.

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46 , DE 2011 

(Do Sr. Jonas Donizette)

Institui, na Câmara dos Deputados, o 
Programa Banco de Projetos e dá outras 
providências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Artigo 1º Fica instituído em caráter permanen-

te na Câmara dos Deputados, o Programa Banco 
de Projetos, com a finalidade de estabelecer com a 
população em geral um canal de comunicação com o 
uso de meios físicos e eletrônicos, para recebimento 
de sugestões visando a formulação de proposições 
legislativas.

Artigo 2º Ato da Mesa Diretora regulará a efetiva 
implantação e operacionalização, do Programa Banco 
de Projetos, provendo-o com todos os recursos ne-
cessários à sua execução, bem como para que tenha 
a mais ampla divulgação e acessibilidade.

Artigo 3º A Câmara dos Deputados poderá ce-
lebrar convênio com o Senado Federal e com os de-
mais Poderes Legislativos e Executivos nacionais para 
organizar e implantar uma rede de disseminação do 
acesso ao Programa Banco de Projetos por meio de 
canal eletrônico (link) na rede internacional de dados 
informatizados (Internet), a fim de facilitar a oferta de 
sugestões pela população em geral.

Artigo 4º Grupo técnico especializado de ser-
vidores da Câmara dos Deputados analisará as su-
gestões da população, o qual, após parecer técnico 
de sua viabilidade, como proposição legislativa de 
competência federal, submeterá a matéria à Co-
missão de Legislação Participativa, para elaborar a 
proposição compatível.

Parágrafo único – As proposições oriundas de 
sugestões apresentadas no Programa Banco de 
Projetos protocolizadas em Plenário constarão como 
da autoria da Comissão de Legislação Participativa, e 

terão grafado de forma ostensiva o registro do nome 
do cidadão, da cidadã, do grupo de pessoas ou en-
tidades da sociedade civil, que apresentaram a res-
pectiva sugestão.

Artigo 5º As sugestões que não forem objeto de 
matéria legislativa de competência federal receberão 
o tratamento regimental pertinente a fim de serem en-
viadas às autoridades competentes.

Artigo 6º Aplicam-se aos procedimentos afetos 
às sugestões apresentadas ao Programa Banco de 
Projetos, no que couber, as disposições do Regimen-
to Interno.

Artigo 7º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

 
Justificação

A criação do Programa Banco de Projetos per-
mitirá estabelecer um canal contínuo e permanente de 
diálogo entre a população e seus representantes na 
Câmara dos Deputados, daí implicando na ampliação 
e no aprimoramento da participação popular na inicia-
tiva do processo legislativo.

A medida, ao submeter as sugestões da popu-
lação a um Grupo Técnico Especializado constituí-
do de servidores da Câmara dos Deputados supre 
eventual desconhecimento técnico da população 
quanto aos elementos estruturais do processo le-
gislativo, tais como competência, iniciativa, técnica 
legislativa, entre outros, possibilitando a contribuição 
popular na elaboração de leis e de outras medidas 
legislativas, as quais possam resultar em melhorias 
para a sociedade.

Considerada a premissa fundamental do Siste-
ma de Representação Popular o Programa Banco de 
Projetos consagra a soberania popular por meio da 
interatividade entre a população representada e seus 
representantes exatamente na gênese do processo 
legislativo, qual seja, na concepção da matéria a ser 
proposta.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos 
Nobres Deputados para a aprovação desta proposição.

Sala das sessões,    de    de 2011. – Deputado 
Jonas Donizette, PSB-SP).

Devolva-se a Proposição, nos termos 
do art. 137, § 1º, inciso II, alínea “c”, c/c art. 
15, XVII, do RICD. Oficie-se ao autor e , após, 
Publique-se.

Em 25/05/11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 80 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 19 de maio de 2011. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 528/2010 apreciada por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente,
Deputado Arthur Oliveira Maia, Presidente em 

exercício.

Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 81 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 19 de maio de 2011. 

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

Assunto: Encaminhamento de Proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 1.694-B/1999.

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

Atenciosamente, Deputado Arthur Oliveira Maia, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 82 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 19 de maio de 2011. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, dos Projetos de Lei 
nºs 5.418-A/2005 e 6.995/2006, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, Deputado Arthur Oliveira Maia, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 83 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 19 de maio de 2011. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
1.186-D/2007.

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

Atenciosamente, Deputado Arthur Oliveira Maia,  
Presidente em exercício

Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 84 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 19 de maio de 2011. 

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 1.547-B/2007.

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

Atenciosamente, Deputado Arthur Oliveira Maia, 
Presidente em exercício

Publique-se.
Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

Of. nº 85 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 19 de maio de 2011. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 

2.716-A/2007.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 

do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Arthur Oliveira 

Maiam, Presidente em exercício

Publique-se.

Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 613/2011 
(Da Comissão de Defesa do Consumidor)

Requer ao Ministro de Estado da Saú-
de o encaminhamento de informações a 
respeito das providências adotadas pela 
Anvisa para cumprimento das recomenda-
ções e determinações feitas pelo Tribunal de 
Contas da União no Acórdão nº 1796/2008 
– Plenário.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos termos 
dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que encaminhe ao Ministro de Esta-
do da Saúde requerimento de informações sobre as 
providências adotadas pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária – Anvisa para dar cumprimento às 
recomendações e determinações feitas pelo Tribunal 
de Contas da União no Acórdão nº 1.796/2008 – TCU 
– Plenário, prolatado pelo Plenário daquele Tribunal 
na Sessão de 27.08.2008.

O Tribunal de Contas da União, atendendo soli-
citação desta Comissão, em decorrência da aprova-
ção, em 08.11.2006, de relatório prévio à Proposta 
de Fiscalização e Controle nº 128/2006, do Sr. Luiz 
Bittencourt, destinada a realizar ato de fiscalização e 
controle para verificar denúncias de irregularidades 
comerciais praticadas pela empresa Supermax Brasil 
Importadora S/A, auditou a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, com o objetivo de verificar a regulari-
dade dos procedimentos de registro e fiscalização por 
ela adotados e avaliar se estava sendo respeitada a 
legislação vigente na aplicação dos recursos que lhe 
são destinados.

Como resultado da auditoria realizada e das fa-
lhas apuradas, o Tribunal de Contas da União fez uma 
série de recomendações à Anvisa, constantes no ci-
tado Acórdão, a fim de corrigir os problemas que vêm 
afetando as atividades da Agência.

O objetivo desta solicitação é, portanto, verificar 
se a Anvisa adotou as recomendações e determina-
ções feitas.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputado 
Roberto Santiago, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 1881/2011 
(Da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao Projeto de Lei 3.427/08, de modo que a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio se manifeste.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

32, inciso VI, alíneas “b” e “l” do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o reexame do despacho 
inicial referente ao PL 3.427 de 2008, de autoria do 
Deputado Daniel Almeida (PCdoB/BA), que “Acres-
centa à CLT o art. 818-A, altera os arts. 195 e 790-B 
e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 195 e os §§ 4º e 6º 
do art. 852-A, para dispor sobre ônus da prova nas 
reclamações sobre insalubridade e periculosidade e 
estabelecer critérios para a remuneração do perito em 
caso de assistência judiciária gratuita.”, para que seja, 
também, distribuído à Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

Justificação

O projeto estabelece que, somente em casos 
excepcionais, o Ministério do Trabalho e Emprego 
atenderá requisições de empresas e sindicatos para 
a realização de perícia com o fim de caracterizar ati-
vidades insalubres ou perigosas.

Quanto ao ônus da prova nas reclamações sobre 
insalubridade e periculosidade, impõe à empresa com-
provar que propicia a seus trabalhadores meio ambiente 
sadio e seguro ou que adotou as medidas preventivas 
para eliminar ou neutralizar os agentes nocivos e as 
causas de acidentes ou doenças ocupacionais.

Se a empresa não apresentar, com a defesa, 
documentação relativa aos programas e instrumen-
tos preventivos de segurança e saúde no trabalho a 
que está obrigada a cumprir, o juiz poderá determinar 
a realização de prova pericial, a cargo da empresa.

A matéria foi distribuída às Comissões de Traba-
lho (CTASP), e de Constituição e Justiça (CCJC). É de 
todo recomendável, contudo, que o projeto seja tam-
bém apreciado pela Comissão de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (CDEIC). 
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Necessário avaliar os efeitos econômicos da pro-
posição, pois acarreta prejuízos às empresas quando 
impõe ao empregador o ônus da prova, em razão de 
a proposta confundir os ônus sucumbenciais com a 
questão da inversão dos ônus da prova.

Regimentalmente, compete à CDEIC apreciar 
as proposições que, dentre outros assuntos, abordem 
questões relativas “à ordem econômica nacional”, e “a 
bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado”.

Dessa forma, por versar sobre matéria que inter-
fere no funcionamento de empresas, a CDEIC deve 
apreciar o projeto, para que aponte as possíveis im-
plicações econômicas do projeto.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado João Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Teremos 
um novo painel.

Quero chamar o Relator da Medida Provisória 
nº 517.

O SR. VALDIR COLATTO – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Um minuto, 
quem está pedindo pela ordem?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. VALDIR COLATTO – Eu estou pedindo, 
pela ordem, aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Questão de 
ordem. Não peçam pela ordem, não peçam pela ordem, 
pelo amor de Deus. Peçam questão de ordem, pois fica 
melhor para entendermos qual é a intenção de V.Exas.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
questão de ordem. O PMDB está sendo questionado 
sobre se a última votação foi “não” ou “sim”. Foi “não”? 
É isso? Confirma?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Na outra 
votação foi “não” ao destaque.

O SR. VALDIR COLATTO – “Não” ao destaque.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas quero solicitar a todos os companheiros que 
compõem a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente 
Parlamentar Cristã em Defesa da Vida, que estiveram 
reunidos conosco sob a liderança do Deputado João 
Campos, ocasião em que decidimos só votar até o Có-
digo Florestal, que, por favor, se retirem do plenário, 

pois vamos entrar em processo de obstrução, confor-
me foi combinado. A obstrução é uma das medidas a 
serem adotadas pelo descumprimento do acordo feito 
pelo Ministro da Educação, o Sr. Fernando Haddad.

S.Exa., depois de ter se comprometido com os 
Parlamentares católicos e evangélicos de discutir o 
material do MEC, foi para a imprensa dizer que nada 
mais tinha a discutir e que o material estava decidido.

Nós solicitamos, independentemente de sigla 
partidária, àqueles que têm compromisso com a famí-
lia e que discutiram esse assunto hoje, em uma longa 
reunião, que, por favor, entrem em obstrução e saiam. 
As outras determinações já foram passadas pela Fren-
te Parlamentar Evangélica e pela Frente Parlamentar 
Cristã em Defesa da Vida e da Família.

A obstrução é agora. As outras medidas serão 
tomadas no momento oportuno, portanto, amanhã.

Muito obrigado.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Pela ordem, Presi-

dente Marco Maia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero pe-

dir a V.Exas. que nos deixem iniciar a Ordem do Dia.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero pedir 
à bancada do Partido dos Trabalhadores que permaneça 
em plenário para votarmos a Medida Provisória nº 517.

Peço a todos os Deputados da bancada do Par-
tido dos Trabalhadores que permaneçam em plenário 
e agradeço à nossa bancada a combativa presença.

Obrigado, Presidente.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Professora Marcivania PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 5
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PARÁ

André Dias PSDB 
Beto Faro PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 7

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 

Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Iracema Portella PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Manoel Junior PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
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Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 7

 
SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 4

 
BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Montes DEM 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
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Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV PvPps
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Delegado Waldir PSDB 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
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Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT 
Gean Loureiro PMDB 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 303 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517-A, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 517-A, de 2010, que dispõe 
sobre a incidência do imposto sobre a ren-
da nas operações que especifica, altera as 
Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.478, 
de 29 de maio de 2007, e 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, institui o Regime Espe-
cial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Usinas Nucleares – RENUCLEAR, dispõe 
sobre medidas tributárias relacionadas ao 
Plano Nacional de Banda Larga, altera a 
legislação relativa à isenção do Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM, dispõe sobre a extinção 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e 
dá outras providências; tendo parecer do 
Relator da Comissão Mista, proferido em 
plenário e entregue à Mesa, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação desta MPV, pela 
aprovação, total ou parcial, das Emendas 
de Nºs 1 a 14, 17 a 22, 25, 26, 28 a 33, 35 a 
37, 49 a 66, 68, 74 a 79, 87, 89, 90, 101, 102, 
106 e 108, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado, com retificação; e 
pela rejeição das Emendas de Nºs 15 e 16, 
23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 69 a 73, 80 a 83, 
86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 107, 109 a 114 e 
116 (Relator: Dep. João Carlos Bacelar). As 
Emendas de nºs 84, 85, 115 e 117, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011
OBS.: RETIFICAÇÕES PUBLICADAS 

NOS DOU DE 31/12/2010 E 04/01/2011

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Relator 
é o Deputado João Carlos Bacelar.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
João Carlos Bacelar, V.Exa. vai fazer uma retificação 
no seu relatório?

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, vamos à reformulação do parecer.

“Com o objetivo de aprimorar o parecer e o Projeto 
de Lei de Conversão à Medida Provisória nº 517, de 30 
de dezembro de 2010, apresentados em plenário em 
18 de maio de 2011, elaboramos essa complementa-
ção de voto que busca corrigir falhas detectadas no 
parecer, bem como propor nova redação para alguns 
dispositivos contidos no Projeto de Lei de Conversão.

No art. 49 do PLV, que trata da desafetação da 
Reserva Seringal Triunfo, há correções de redação 
nos §§ 1º e 2º: onde está ‘Patrimônio Nacional’ leia-se: 
‘Patrimônio Natural’.

Dois novos artigos devem ser inseridos logo após 
o art. 50 do PLV apresentado, a fim de que a Emenda 
108 seja acatada inteiramente e possa ocorrer a efetiva 
redução na tributação do PIS e COFINS incidentes so-
bre o Programa Prioritário de Termoeletricidade – PPT. 
Os artigos a serem incluídos no PLV são os seguintes:

Art. 51 Sem prejuízo do disposto no art. 54, para 
os efeitos da redução de alíquotas de que trata o art. 
1º da Lei 10.312, de 27 de novembro de 2001, na re-
dação dada pelo artigo anterior, a pessoa jurídica que 
efetuar vendas de gás natural canalizado destinadas 
a usinas termelétricas deverá:

I – Manter o registro dos atos da exclusão 
e suspensão dessas usinas no PPT, e;

II – Estar em situação regular em rela-
ção a impostos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 52. Fica concedida remissão dos débitos de 
responsabilidade da pessoa jurídica supridora de gás 
e das companhias distribuidoras de gás estaduais, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União, correspondentes à contribuição para o PIS/
PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS incidentes sobre a receita 
bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, 
destinado à produção de energia elétrica pelas usinas 
integrantes do PPT, relativamente aos fatos geradores 
ocorridos a partir dia 1º de março de 2002 e até a data 
anterior à publicação desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não im-
plica restituição de valores pagos.

A redação do art. 11 do PLV, que altera o regime 
de tributação do PIS/COFINS conferido ao segmento 
de carnes bovinas previsto na Lei nº 12.350, de 2010, 
deve ser alterado e um novo artigo deve ser incluído 

no PLV para garantir efeito análogo no regime estabe-
lecido ao segmento de carnes suínas previsto na Lei 
nº 12.058, de 2009.

As redações desses dois artigos devem ser as 
seguintes: 

Art. 11. O inciso IV do art. 54 da Lei nº 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

‘Art. 54 . ............................................ .....
Inciso IV – Produtos classificados nos 

códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 
0210.1 e carne de frango classificada no códi-
go 0210.99.00 da NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica que revenda tais produtos, ou 
que industrialize bens e produtos classificados 
nas posições 01.03. e 01.05 da NCM.’

Art. 53. O inciso II do art. 32 da Lei nº 12.058, 
de 13 de outubro de 2009, e o inciso I do parágrafo 
único do mesmo artigo passam a vigorar com a se-
guinte redação:

‘Art. 32.. ........................................... ......
Inciso II – Os produtos classificados nas 

posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando efe-
tuada por pessoa jurídica que revenda tais 
produtos, ou que industrialize bens e produ-
tos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 
02.02 da NCM.

Parágrafo único. ... .......................... ......
I – Não alcança a receita bruta auferida 

nas vendas de varejo;
...... ................................................”(NR)

No art. 1º, § 3º, estamos suprimindo a expressão 
‘e administradoras de mercado de balcão organizado’, 
para aprimorar o texto, atendendo à demanda da Bolsa 
Mercantil de Valores.

O código de um produto previsto no art. 3º do PLV 
deve ser corrigido: onde está ‘23.09’ leia-se: ‘23.09.90’.

No caso dos artigos do PLV que regulamentam os 
precatórios, deve ser acrescentado o termo qualitativo 
‘devedora do precatório’ logo após a menção à pessoa 
jurídica, que é feita nos §§ 4º e 6º do art. 30 e nos art. 
32 e 40. Além disso, deve ser alterado o texto do art. 
43 do PLV, o qual passa a ser o seguinte:

Art. 43. O precatório federal de titularidade do 
devedor, inclusive aquele expedido anteriormente à 
Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, poderá ser utilizado, nos termos do art. 7º da 
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, para amortizar 
dívida consolidada.
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Diante da inclusão de novos artigos, os três úl-
timos artigos do PLV devem ser renumerados para 
54, 55 e 56.

Por fim, diferentemente do que constava no voto 
apresentado, as Emendas nºs 1 a 5, 12 a 14, 18 a 20, 
22, 25, 26, 28 a 33, 35 a 37, 49 a 66, 68, 74 a 76, 87, 
102 e 106 também devem ser rejeitadas. Logo:

Em face do exposto, o voto é pela admissibilidade, 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
adequação financeira e orçamentária da Medida Pro-
visória nº 517, de 2010, e das Emendas nºs 1 a 117; e 
quanto ao mérito, pela aprovação da referida medida 
provisória, pela aprovação, total ou parcial, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão anexo, das Emendas 
nºs 6 a 11, 17, 21, 77 a 79, 89, 90, 101 e 108, e pela 
rejeição das demais emendas.”

O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, quero 
pedir um esclarecimento ao Relator, por gentileza. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Volto a aler-
tá-los de que o acordo é para que façamos a votação 
o mais rapidamente possível.

O SR. OTAVIO LEITE – É uma complementação 
do acordo. Só 1 minutinho.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da bancada do PSDB, antes do Vice-Líder Otavio 
Leite fazer seu questionamento ao nobre Relator, De-
putado João Carlos Bacelar, quero fazer uma consulta 
à Mesa e pedir o entendimento dos demais Líderes da 
Casa bem como do Relator.

O Relator ofereceu uma complementação de voto 
que produz alterações no texto. Elas são significativas, 
compreensíveis, do ponto de vista da autonomia do 
Relator. Há um acordo para que nós votemos, na ses-
são de hoje, o texto principal e deixemos os destaques 
para amanhã. Se não chegarmos a esse entendimento 
de deixar em aberto para que os destaques possam 
ser apresentados até amanhã, não vamos ter outra 
alternativa senão pedir esse entendimento da Mesa.

Então, para que possamos avançar no acordo, 
peço que votemos o texto principal. Mas, em vez de 
encerrarmos o tempo de apresentação de emendas, 
fique em aberto para que amanhã nós possamos, com 
uma avaliação melhor da complementação de voto do 
Relator, oferecer os nossos destaques.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me 
associar a essa proposta mais do que sensata do Líder 
Duarte Nogueira, porque queremos examinar mesmo 
a matéria para eventuais destaques ainda amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isso é um 
acordo que viola... Tem de ser um acordo bem firme 
de todos os Líderes aqui.

Há acordo para isso, Srs. Líderes?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sim, há acordo pelo PSC.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Não havendo prece-
dente criado, Sr. Presidente, é um acordo que se faz.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há alguém 
do Governo para expressar alguma opinião sobre esse 
assunto?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, conforme o Líder 
Vaccarezza se reportou, esse é o nosso entendimento.

Então votaríamos o texto principal hoje, sem ne-
nhum prejuízo da apresentação das emendas para 
amanhã. Se é este...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, o que 
o Líder Duarte Nogueira está propondo é que, para 
votarmos a matéria hoje, nós teríamos que agora en-
cerrar a discussão, o que regimentalmente impediria 
a apresentação de novos destaques.

O SR. SIBÁ MACHADO – Ah, de novos desta-
ques?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – De novos 
destaques. 

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu teria 
um ponto para contrapor. Não há nenhum problema 
em que, se V.Exa. não fizer precedente, possamos 
fazê-lo amanhã.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
vamos pedir verificação de quorum, e todos os Depu-
tados evangélicos aqui vão entrar em obstrução. Não 
tem acordo.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o DVS 
é supressão de texto. Na medida em que for votado o 
texto principal, não poderá haver DVS depois. Poderá 
haver emenda, destaque de emenda. Nem esse pre-
cedente nós podemos abrir, porque não há possibili-
dade de votarmos o texto principal, e amanhã ter um 
destaque supressivo. Então, é preciso...

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 
não conhecemos o texto – não queremos inviabilizar 
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o acordo –, acho bastante razoável que nós possamos 
avaliar a complementação de voto do Relator, que é um 
tanto complexa, e acho prudente que nós possamos...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Houve in-
clusão de outros artigos, de outras matérias?

O SR. DUARTE NOGUEIRA - ...se for impossível, 
deixar os destaques para serem apresentados amanhã, 
eu, sem prejuízo do acordo que foi feito, sustento que 
o acordo seja reproduzido amanhã, portanto...

O SR. ODAIR CUNHA - Sr. Presidente, pela Li-
derança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Pois não, 
Deputado.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador. ) - Nós queremos encaminhar aqui. 
Dialogamos inclusive com a base.

O SR. DUARTE NOGUEIRA - ...com a aprova-
ção do texto principal amanhã, dando oportunidade de 
apresentar os destaques. E nós sustentamos que não 
iremos obstruir, conforme havia sido acordado.

O SR. ODAIR CUNHA - Sr. Presidente, dialogando 
com todos os Líderes, nós encaminharemos no sentido 
de abrir esse precedente. Havendo o acordo, para que 
os Líderes possam fazer os seus destaques, a partir 
de um novo texto apresentado pelo nobre Relator...

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Até amanhã.

O SR. ODAIR CUNHA - ...nós votamos a matéria 
hoje, e eles podem apresentar um destaque amanhã. 
É o acordo.

O SR. CHICO ALENCAR - É isso que foi soli-
citado.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Eminente Deputado Odair 
Cunha, seriam razoáveis as suas ponderações se ti-
véssemos tempo para conhecer o texto. No entanto, 
nós já ultrapassamos inclusive o dia de ontem.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, 
nós estamos na verificação.

O SR. OTAVIO LEITE - Nós já estamos na quarta-
-feira. Então é meio complexo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero dizer 
que, pela complexidade do tema, há dois problemas: 
primeiro, não deveria ter havido complementação de 
voto do Relator, porque é óbvio que estaria apresen-
tando questões novas ao Plenário, já que nós tínha-
mos todos os destaques apresentados anteriormente. 
Segundo, não há como votar o mérito e deixar aberto 
para amanhã apresentar novos DVSs. Para emenda 
até se poderia fazer isso, mas para novos DVSs não 
seria possível.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Peço a palavra, 
Sr. Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Então, deixa para votar o 
mérito amanhã também.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Temos duas opções 
neste caso, Sr. Presidente. Ou V.Exa. suspende a ses-
são por alguns minutos, ou por algum tempo, para 
avaliarmos essa complementação de voto e a matéria 
nova que o Relator trouxe no corpo, ou V.Exa. encerra 
a sessão, convocando para amanhã, às 10 horas, para 
votarmos toda a matéria.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Ou seja, votar o mérito só 
amanhã.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – São as duas 
opções que nós temos.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Eu sou o primeiro inscrito 
para discutir e encaminhar a matéria. Não há como 
iniciar uma votação sem encerrar a discussão. Como 
vamos discutir se nem dá para saber qual é o texto? 
Desconhece-se o texto. É algo absolutamente surre-
alista, razão pela qual queremos apoiar a segunda 
proposição feita pelo DEM.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Paulo Teixeira com a palavra.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, pelos 
aspectos regimentais, concordamos com o encami-
nhamento de V.Exa. Mas, antes de terminar a sessão, 
gostaria de parabenizá-lo pela condução deste difícil 
processo de votação das mudanças no Código Flores-
tal. V.Exa. trabalhou sob pressão, mas nunca deixou de 
ser imparcial. Conduziu com serenidade, ouviu todas 
as partes, não tomou lado.

Então, eu não poderia terminar esta votação de 
hoje à noite sem registrar a admiração que tenho por 
V.Exa., que, posso dizer, passou por um teste de fogo 
e foi aprovado.

Meus parabéns, Presidente Marco Maia, pela 
condução de todo esse processo, não só da votação 
no dia de hoje, mas de todo o processo das negocia-
ções. Nenhum partido aqui pode dizer que não teve de 
V.Exa. abertura para debater e trazer suas questões.

Meus parabéns, Deputado Marco Maia!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado Paulo Teixeira.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, mais uma vez para 
dialogar com os Líderes aqui. Nós, então, poderíamos, 
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Deputado Duarte Nogueira – dialogando com os Lí-
deres aqui todos –, transferir a votação para amanhã, 
sem nenhum tipo de discussão.

Nós vamos encaminhar a votação pura e simples-
mente do texto principal amanhã e vamos nos reservar 
ao direito de fazer uma votação simbólica no mérito do 
parecer do Relator. Aí discutiremos os DVSs. Transferi-
ríamos para amanhã e encerraremos a discussão hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isso daria 
tempo de, agora até amanhã de manhã, às 10 horas, 
apresentar ou tomar conhecimento das alterações que 
foram feitas e apresentar os DVSs.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria, então, pelo menos, que adiantássemos o encerra-
mento da discussão; que declarássemos a discussão 
por encerrada. A emenda pode ser apresentada até o 
início do processo de votação. Pode ser até o início do 
processo de votação. Pode-se encerrar a discussão e 
apresentar emenda.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Verificação de 
quorum, Sr. Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
parte do PSDB, quero fazer o seguinte registro: não 
caberá fazer emenda, tão somente fazer destaque, 
pois é uma medida provisória. Da nossa parte, acolho 
a proposta feita pelo Vice-Líder Odair Cunha, que é, 
sem nenhum processo protelatório ou de obstrução, 
para apreciarmos o texto que já foi apresentado com os 
ajustes pelo Relator, na noite de hoje, e vai dar tempo 
para preparar para amanhã os destaques. Faremos, 
rapidamente, Deputado Odair Cunha...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Odair, o Deputado Duarte Nogueira está dialogando 
com V.Exa.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Deputado Odair 
Cunha, V.Exa. fez uma proposta. Estou acolhendo a 
proposta de V.Exa. Tão somente peço para que V.Exa. 
ratifique-a, para que possamos concordar com o teor 
do seu compromisso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só um pou-
quinho, Deputado.

Deputado Duarte Nogueira, a proposta é que 
encerremos a discussão hoje. Amanhã de manhã, 
abriremos a Ordem do Dia com a votação simbólica 
do texto da medida provisória, e fica até o início da 
votação, portanto, a possibilidade de apresentação de 
destaques. Isso daria condição para que todo mundo 
pudesse, de hoje até amanhã, apresentar os respec-
tivos destaques à Medida Provisória nº 517.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – É exatamente essa a proposta 
do Governo.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não está fechado esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E nós vota-
ríamos... Mas é um acordo com os Líderes, Deputado 
Garotinho. V.Exa. é Líder. Amanhã V.Exa. terá que usar 
dos instrumentos regimentais que tiver.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não, não. V.Exa. 
está fechando a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não estou 
fechando a votação, mas a discussão da matéria.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – A discussão. 
Quando V.Exa. for colocar em votação simbólica...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não haverá 
votação hoje; só amanhã.

O.k.? É esse o acordo?
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Mas, mesmo 

amanhã, será com obstrução, Sr. Presidente. Deixo 
bem claro.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faltou um registro, por parte do PMDB, à condução 
de V.Exa., ao seu equilíbrio, a sua experiência, a sua 
competência. Esta Casa deve muito a votação do Có-
digo a sua determinação e a sua correção. Esse é um 
registro muito justo do PMDB a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Henrique Eduardo Alves. O Deputado 
Paulo Teixeira já havia feito o registro anteriormente.

Acho que estão de parabéns todos os Líderes, 
todos os Deputados que souberam conduzir este pro-
cesso da forma mais adequada possível, expressan-
do as suas opiniões, dizendo as suas considerações, 
afirmando as suas posições em relação ao Código 
Florestal, mas o fazendo de forma tranquila, de for-
ma ética, de forma respeitosa. É óbvio que em alguns 
momentos houve um debate mais acalorado; isso faz 
parte do processo democrático do Brasil, faz parte 
deste Parlamento.

Aliás, quero ser testemunha aqui hoje. Recebi o 
Presidente do Parlamento da Nova Zelândia. Ele veio 
até o plenário, entrou aqui, acompanhou uma parte do 
debate, e todos os Parlamentares que aqui estavam 
saíram impressionados com a forma, com o método 
e com o exercício da democracia que temos no Parla-
mento brasileiro. Foi o que expressamos durante todo 
o dia de hoje, durante todo esse período em que es-
tivemos discutindo esta matéria do Código Florestal.
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Então, estão de parabéns todos vocês, os Líderes 
e os nossos Deputados, pela forma como conduziram 
esse processo.

Quero dizer mais. Nós vamos ter, daqui para fren-
te, outras matérias polêmicas que virão para a pauta, 
que virão para o debate e que conduzirão o trabalho 
do Parlamento brasileiro nos próximos meses.

Então, preparem-se, porque nós vamos ter mui-
tos trabalhos como este nos próximos meses aqui no 
Parlamento.

Gente, o acordo está firmado? É esse o proce-
dimento?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – De acordo com o 
encaminhamento dado por V.Exa., nós encerramos 
a discussão e transferimos para amanhã o início da 
votação, conforme o Deputado Odair Cunha propôs.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é bom registrar que está sendo fechado o acordo sem 
unanimidade. É bom deixar claro que há um grupo 
expressivo de Deputados da bancada católica e da 
bancada evangélica que vai fazer obstrução amanhã: 
a bancada católica, do Deputado Eros, que tem aqui 
trabalhado junto com outros companheiros, a bancada 
da Frente Parlamentar Cristã, com o Deputado João 
Campos.

Então, essa história de que tem acordo... Estare-
mos apresentando, logo no início da manhã, o pedido 
de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em razão 

do acordo, ficam retirados os seguintes requerimen-
tos de destaque:

REQUERIMENTO

Requer o adiamento da votação.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 
por 1 sessão da MP 517/2010, constante do 
item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011.” 
– Rodrigo Maia, Vice-Líder do Democratas

REQUERIMENTO

Requer que a votação seja feita artigo 
por artigo.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, XIII, do Regimento Inter-

no, que a votação da MP 517/2010 seja feita 
artigo por artigo.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011.” 
– Rodrigo Maia, Vice-Líder do Democratas

REQUERIMENTO

Requer a votação das emendas uma 
a uma.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso XIII, do Regimen-
to Interno, que a votação das emendas à MP 
517/2010 seja votadas uma a uma.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011.” 
– Rodrigo Maia, Vice-Líder do Democratas

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está decla-
rada encerrada a discussão.

Portanto, nós retomamos amanhã de manhã, 
às 9 horas da manhã, o início da votação da Medida 
Provisória nº 517.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembro que foi convocada sessão do Congres-

so Nacional, às 12 horas, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à continuação da votação 
do Projeto de Resolução nº 1, de 2011, que dispõe 
sobre a representação brasileira no Parlamento do 
MERCOSUL, sua composição, organização e com-
petências.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
Partido Bloco

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Cláudio Puty PT 
José Priante PMDB 
Total de Pará: 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Hélio Santos PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 2
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PIAUÍ

Hugo Napoleão DEM 
Marllos Sampaio PMDB 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jutahy Junior PSDB 
Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Gilmar Machado PT 
Marcus Pestana PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT 
Otavio Leite PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Marcelo Aguiar PSC 
Paulo Teixeira PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 11

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 6
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SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 5

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PP 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Luiz Otávio PMDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Francisco Praciano PT 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Total de Rondônia: 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Nice Lobão DEM 
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Filho DEM 
Pedro Eugênio PT 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco: 7
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ALAGOAS

Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Fernando Torres DEM 
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Luiz Argôlo PP 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Stefano Aguiar PSC 
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Deley PSC 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Jean Wyllys PSOL 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Solange Almeida PMDB 

Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Aline Corrêa PP 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Carlos Sampaio PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
Jilmar Tatto PT 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 1

 
GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Marina Santanna PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Fernando Francischini PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 8
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SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Fernando Marroni PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, dia 
25 de maio, às 9 horas, sessão extraordinária, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Votação 

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517-B, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 517-B, de 2010, que dispõe 
sobre a incidência do imposto sobre a ren-
da nas operações que especifica, altera as 
Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.478, 
de 29 de maio de 2007, e 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, institui o Regime Espe-
cial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Usinas Nucleares – RENUCLEAR, dispõe 
sobre medidas tributárias relacionadas ao 
Plano Nacional de Banda Larga, altera a 
legislação relativa à isenção do Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM, dispõe sobre a extinção 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e 
dá outras providências; tendo parecer re-
formulado do Relator da Comissão Mista, 
proferido em plenário e entregue à Mesa, 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
desta MPV, pela aprovação, total ou parcial, 

das Emendas de Nºs 1 a 14, 17 a 22, 25, 26, 
28 a 33, 35 a 37, 49 a 66, 68, 74 a 79, 87, 89, 
90, 101, 102, 106 e 108, na forma do Proje-
to de Lei de Conversão, com alterações; e 
pela rejeição das Emendas de Nºs 15 e 16, 
23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 69 a 73, 80 a 83, 
86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 107, 109 a 114 e 
116 (Relator: Dep. João Carlos Bacelar). As 
Emendas de nºs 84, 85, 115 e 117, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011
OBS.: RETIFICAÇÕES PUBLICADAS 

NOS DOU DE 31/12/2010 E 04/01/2011

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 520, de 2010, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares S.A. – EBSERH e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-A, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 521-A, de 2010, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente 
e prorroga o prazo de pagamento da Gra-
tificação de Representação de Gabinete e 
da Gratificação Temporária para os servi-
dores ou empregados requisitados pela 
Advocacia-Geral da União; tendo parecer 
da Relatora da Comissão Mista, proferido 
em Plenário e entregue à Mesa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
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Ata da 125ª Sessão, Extraordinária, Matutina, 
em 25 de maio de 2011

Presidência dos Srs.  Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente Jorge Tadeu Mudalen, 
2º Secretário Inocêncio Oliveira, 3º Secretário Onofre Santo Agostini, § 2º do artigo 18 

do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 
– Não havendo quorum regimental para abertura da 
sessão, nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento 
Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se 
complete.

ÀS 9 HORAS E 4 MINUTOS COMPARE-
CEM À CASA OS SRS.:

Jorge Tadeu Mudalen
Partido Bloco

PARÁ

Lira Maia DEM 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Mauro Benevides PMDB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Sergipe: 1

de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
desta MPV e das emendas apresentadas; 
pela adequação financeira e orçamentá-
ria; pela não implicação com aumento da 
despesa ou diminuição da receita pública 
da União das Emendas de nºs 1, 3, 4, 7 e 
8; pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária da de nº 2; e, no 
mérito, pela aprovação desta MPV e, total 
ou parcialmente, das Emendas de nºs 1 e 
4, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de nºs 3, 7 e 8. (Relatora: Dep. Jandira Fe-

ghali). As Emendas de nºs 5, 6 e 9, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

(Encerra-se a sessão à 0 hora e 38 mi-
nutos.)
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BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Luiz Alberto PT 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Gilmar Machado PT 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Bornier PMDB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Missionário José Olimpio PP 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Total de SÃO PAULO 3

MATO GROSSO

Roberto Dorner PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Goiás: 4

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Giovani Cherini PDT 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Total de Rio Grande do Sul: 3

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 4 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 51 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. DOMINGOS DUTRA, servindo como 2º 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sandro Mabel, 

por 1 minuto, para dar seu pronunciamento como lido.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PR-GO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje é dia 25 de maio, data em que, graças a 
projeto de lei de nossa autoria sancionado pelo Presi-
dente Lula, se comemora, Deputado Mauro Benevides, 
o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte.

Entretanto, este não é um dia festivo; é um dia 
de reflexão, é um dia de olharmos para o contribuinte, 
que tem sido cada vez mais penalizado por uma carga 
tributária que precisa ser revista.

A carga tributária no Brasil é, sobretudo, regressi-
va. O que quer dizer isso? Que as pessoas que ganham 
menos, Deputado Domingos Dutra, pagam mais impos-
tos, e as pessoas que ganham mais pagam menos. O 
Brasil precisa mudar isso, Deputado Mauro Benevides. 
Nós precisamos mudar para que haja maior justiça 
tributária. A capacidade de pagamento das pessoas, 
a capacidade contributiva está invertida neste País.
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O Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte serve 
para, entre outras coisas, defendermos o Código de 
Defesa do Contribuinte. Podemos defender aqueles 
contribuintes que hoje são atacados e não são bem 
atendidos pelos órgãos públicos.

Por isso, nós saudamos os contribuintes por esta 
data e vamos fazer uma reflexão grande para que pos-
samos, então, oferecer ao Brasil um sistema tributá-
rio melhor, por meio de uma reforma tributária. Essa 
reforma tributária fatiada que estão falando em fazer 
é errada. O Brasil precisa de uma reforma tributária 
consistente, que já foi votada na Comissão Especial 
desde 2008 e precisa ser votada neste plenário.

Presidente Dilma, V.Exa. quer acabar com a mi-
séria no País. Só vamos acabar com a miséria se di-
minuirmos essa carga tributária perversa de 53% para 
quem ganha até 3 salários mínimos.

Portanto, Sr. Presidente, deixo registrada a come-
moração do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Obrigado, Deputado Sandro Mabel.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar com pesar o falecimento, ontem, de 
Abdias Nascimento, que foi, com certeza, no sécu-
lo passado, a mais expressiva liderança negra neste 
País. Professor, Secretário de Estado, foi Deputado 
Federal e Senador da República. Ontem, infelizmente, 
ele nos deixou.

Quero aqui, em nome de todos os negros deste 
País, render as nossas homenagens e a nossa solida-
riedade ao PDT, uma vez que Abdias Nascimento foi 
uma das grandes lideranças trabalhistas, militou duran-
te muitos anos pelo Partido Democrático Trabalhista.

Portanto, deixo aqui o nosso voto de pesar por 
essa perda inestimável de Abdias Nascimento. Tenho 
certeza de que ele está em bom lugar e será bem re-
cebido pelo nosso Pai Criador.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Assembleia Legislativa do Ceará vem 
promovendo seguidas audiências públicas em vários 
Municípios do interior cearense com vistas a recolher 
sugestões alusivas à reforma política, matéria consi-
derada inadiável por todas as nossas lideranças nesta 
e na outra Casa do Congresso Nacional.

No ultimo sábado, em Quixeramobim, com a pre-
sença, entre outros, dos Deputados Estaduais Dedé 
Teixeira e Carlomano Marques, as discussões sobre 
essa temática contaram com expressiva participação 
popular, além de autoridades locais como o Prefeito 

Edmilson Júnior, os Deputados Rômulo Coelho e Ciri-
lo Pimenta, bem assim de quase todos os Vereadores 
que ali integram o Poder Legislativo Municipal.

Como convidado especial, abri os debates anali-
sando muitas das atuais sugestões, tendo-me sido fei-
tos inúmeros questionamentos, o mais insistente deles 
sobre se as novas normas passariam a ter vigência no 
próximo pleito, a realizar-se em 2012.

Evidentemente, não me arrisquei a vaticinar a 
implantação dos propalados regramentos até 30 de 
setembro, como pretende a opinião pública do Ceará.

Deixei o Sertão Central ainda mais convencido 
de que a nova legislação não pode permanecer sem 
decisão final, conclusiva, sob pena de o Congresso 
enfrentar desgaste incomensurável diante dos seg-
mentos conscientizados da sociedade civil organizada.

Os Parlamentares já referenciados também me 
transmitiram o sentimento dominante em nossa uni-
dade federada, qual o de ultimarmos a magna tarefa, 
de forma a viabilizar a vigência no exercício vindouro.

O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta manhã quero registrar que, na se-
mana passada, eu e meu filho, o Deputado Estadual 
Rodrigo Moraes, visitamos uma unidade da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Lá 
acompanhamos o trabalho que o Presidente Armando 
e a Vice-Presidente Anna Carolina desenvolvem com 
aqueles alunos. Trata-se de um trabalho maravilhoso o 
cuidado que realmente eles têm com aquelas crianças 
excepcionais, que têm um valor muito grande para a 
sociedade. Ficamos muito felizes.

Dali fomos até o hospital da Santa Casa, onde 
estivemos com os diretores, que reclamaram do Go-
verno o repasse de verbas.

Já estivemos, aliás, em reunião com o Secretário 
da Casa Civil, que se prontificou a fazer o remaneja-
mento necessário, porque se atende a várias cidades 
da região.

Logo mais vamos falar também sobre a visita que 
fizemos à região de Sorocaba.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, queremos apoiar as centrais sindicais represen-
tadas aqui em Brasília, que vêm lutar pela redução da 
jornada de trabalho para 40 horas semanais.

Sabemos que é outro projeto polêmico, mas que 
temos de enfrentá-lo. Eu sou a favor de que se colo-
que o projeto em votação, seja para ganhar, seja para 
perder, porque isso mostra a soberania da Casa e a 
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capacidade de mobilização das pessoas interessadas 
em seus projetos nesta Casa.

Quero apoiar as centrais sindicais na reivindi-
cação da redução da carga horária de trabalho, para 
aumentar o número de empregos e dar oportunidade 
ao trabalhador de se reciclar diante das novas tarefas, 
porque a indústria e a agricultura precisam de pessoas 
especializadas.

Vamos votar, já, a proposta de redução da jorna-
da de trabalho no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Obrigado, Deputado Chico Lopes.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar a minha satisfação com o resultado da 
votação de ontem à noite.

A Emenda nº 164, que teve o meu apoio e o meu 
voto favorável, trouxe no seu conteúdo uma bandeira 
que defendo desde quando era Deputado Estadual no 
Estado do Tocantins.

Lá pudemos legislar em relação à utilização das 
APPs, especialmente da APP que cerca o grande 
lago de Palmas, da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 
Magalhães. Por isso, vivenciamos o quanto é difícil e 
complicado o Estado ficar tolhido na sua competên-
cia de legislar concorrentemente. E foi essa uma das 
razões que nos fizeram votar a favor da Emenda 164, 
destacada.

Sr. Presidente, nós defendíamos há muito tempo, 
e com mais veemência recentemente, que aquele que 
tem mata com reserva excedente na sua propriedade 
tem o direito de transformá-la em áreas de produção. E 
o nosso Estado, que ainda tem muita área disponível, 
seria imensamente prejudicado se não tivéssemos a 
possibilidade de permitir, dentro da legalidade, a im-
plantação de novas atividades agropastoris.

Sr. Presidente, para concluir, quero registrar a 
importância de um ato realizado ontem nesta Casa. 
O nosso Presidente Marco Maia assinou convênio 
com a Confederação Nacional da Indústria, visando 
criar, numa parceria, melhores condições de trabalho 
para os servidores da indústria e para os servidores 
desta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, no auge do nosso 
desenvolvimento, como podemos aceitar disparidade 
tão absurda quando falamos da luta dos negros, que 
contribuíram não só com os valores culturais de sig-
nificativa parcela da população brasileira, como tam-
bém pagaram com a própria vida o preço de um ideal?

Sr. Presidente, solicito seja considerado lido o 
meu pronunciamento.

Aproveito a oportunidade para registrar o fale-
cimento de uma pessoa muito importante, que repre-
sentou os negros, não só nesta Casa, mas também no 
Senado Federal. Trata-se de Abdias do Nascimento, 
que faleceu ontem. Para nós, realmente é motivo de 
muito pesar. Por isso mandamos a nossa mensagem 
a todos os seus familiares e amigos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
em pleno século XXI, no auge do nosso desenvolvi-
mento. Como podemos aceitar disparidade tão absurda, 
quando falamos da luta dos negros, que contribuíram, 
não só com os valores culturais de significativa parcela 
da população brasileira, como também pagaram com 
a própria vida o preço de um ideal?

Trazidos de terras distantes para substituir a mão 
de obra indígena, esses nossos irmãos tiveram gran-
de importância nos primórdios da nossa colonização. 
Na agricultura, como na mineração, desempenharam 
eles papel de grande relevância na consolidação da 
nossa economia.

Precursora na globalização social há mais de 
meio século, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem procurou nivelar o ser humano sem qualquer 
distinção de origem, raça ou cor, por tudo o que ele 
representa no contexto da Obra da Criação.

Infelizmente, Sr. Presidente, nem todos os países 
signatários daquela proclamação entenderam o signi-
ficado da intenção da Organização das Nações Uni-
das, especialmente na América Latina, mantendo por 
longos anos os povos de origem africana em situação 
de inferioridade, como se alguém pudesse escolher a 
origem, a raça ou a cor, dado em que tristemente o 
Brasil está incluso.

Na nossa Casa, somente decorridos 388 anos do 
Descobrimento, pôde o componente africano respirar o 
ar da liberdade, mesmo assim em condições discricio-
nárias que ainda hoje persistem, embora atenuadas, 
pois não se pode dizer que não temos preconceito 
racial. Uma memória inexpressiva, é bem verdade, 
insiste em discriminar o negro, apesar das proibições 
legais e dos esforços das nossas autoridades em cor-
rigir essa anomalia.

Se formos analisar a participação do afro-brasilei-
ro na nossa sociedade de hoje, veremos que, a despeito 
dos avanços conseguidos, o negro ainda vive em certa 
desvantagem, haja vista o que ocorre no mercado de 
trabalho e no acesso ao ensino superior, onde o índi-
ce de participação deixa muito a desejar. Se bem que 
esse quadro tenha melhorado ultimamente.
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Ao fazer este registro, Sr. Presidente, alerto o 
Governo Federal para que abra os olhos para esta si-
tuação e assuma a sua responsabilidade, investindo 
cifras mais significativas no que diz respeito à promo-
ção da igualdade racial no nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB-

-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, anuncio 
a presença nesta Casa do Prefeito em exercício da 
cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, região em que predominam as pequenas 
propriedades, Sr. Garibaldi Ayroso, meu amigo Gariba.

Aquela região ficou muito feliz por esta Casa ter 
votado ontem o novo Código Florestal. Esperamos 
que ele seja aprovado da mesma forma no Senado e 
sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff. Assim, os 
pequenos produtores, de quem dependemos muito, vão 
ter condições de continuar produzindo com qualidade.

Quero dizer também que rechaço a pecha de 
ruralista que estão querendo imputar àqueles que vo-
taram a favor do Código...

(O microfone é desligado.)
O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, quero aqui me solidarizar com a luta dos 
trabalhadores e das centrais sindicais em prol da re-
dução da jornada de trabalho semanal de 44 horas 
para 40 horas.

Acho que já estamos atrasados nessa luta pelos 
direitos dos trabalhadores, inclusive para gerar mais 
empregos e, portanto, fortalecer mais a economia do 
nosso País. Por isso esta nossa declaração de apoio a 
essa luta. Está na hora de esta Casa dar essa grande 
contribuição aos trabalhadores.

Ontem, evidentemente, a Câmara atentou, em 
parte, contra os direitos dos trabalhadores. Então, ago-
ra a Casa tem de fazer a compensação, pelo menos 
nesse avanço dos direitos trabalhistas. É uma causa 
que merece atenção especial do Congresso Nacional.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, mais uma vez solicitamos à Presidên-
cia desta Casa a instalação de Comissão Especial, a 
fim de que a Emenda Constitucional nº 63, de 2010, 
seja regulamentada.

Essa emenda, fruto de grande articulação dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias, tem por objetivo estabelecer 
um plano de carreira e um piso nacional a esses pro-
fissionais, a fim de que eles possam prestar os seus 
serviços com maior tranquilidade.

Nós sabemos, quanto à parte de endemias e à 
parte da saúde preventiva, que a porta de entrada para 
o sistema é justamente o Programa Saúde da Família 
– PSF, com os agentes comunitários de saúde e os 
agentes de combate às endemias.

A Comissão estabelecerá a regulamentação des-
sa categoria, para que desempenhe suas funções com 
mais seriedade e tenha acima de tudo o seu plano de 
carreira.

Eles já têm vários anos de atividade. No Brasil, 
são 300 mil agentes comunitários de saúde e cerca de 
100 mil agentes de combate às endemias, que preci-
sam dessa normatização no SUS.

Nos anos de 2009 e 2010, houve toda aquela 
mobilização. O ex-Presidente Michel Temer, lado a lado 
com o Presidente do Senado, José Sarney, promulgou 
essa emenda à Constituição. A lei complementar fará 
a sua regulamentação.

A nossa presença aqui serve justamente para 
solicitar, junto com a Frente Parlamentar da Saúde 
e com a Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias, à Presidência da Casa a instalação dessa 
Comissão.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
solicito a V.Exa. considere lido discurso em que abor-
do com satisfação um dos eventos mais importantes 
da história da Bahia, um Estado religioso, cujo povo 
tem muita fé.

Domingo, no Parque de Exposições de Salvador, 
com a presença de 65 mil pessoas, entre religiosos e 
políticos do Brasil inteiro, foi realizada a cerimônia de 
beatificação de uma pessoa muito querida para todos 
nós: a Irmã Dulce.

Neste evento estiveram presentes o Governador 
Jaques Wagner, a Presidenta Dilma Rousseff, o Núncio 
Apostólico do Brasil, D. Lorenzo Baldisseri, o Arcebispo 
de Salvador e Primaz do Brasil, D. Murilo Krieger, e o 
representante do Vaticano no Brasil, D. Geraldo Magela.

Irmã Dulce, uma grande irmã, que neste momen-
to está com Deus, passou sua vida toda dando assis-
tência aos mais humildes. Mesmo com sua ausência 
entre nós, a sua obra tem grande importância para a 
população mais carente do Estado da Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
deixar nesta tribuna o registro da beatificação da Irmã 
Dulce, que neste domingo alegrou e emocionou o povo 
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baiano, realizada no Parque de Exposições de Salva-
dor, que contou com a presença da Presidenta Dilma 
Rousseff, do Governador Jaques Wagner e diversas 
autoridades públicas, além de autoridades eclesiásti-
cas, como o Núncio Apostólico do Brasil, D. Lorenzo 
Baldisseri, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Bra-
sil, D. Murilo Krieger, e o representante do Vaticano, 
D. Geraldo Magela.

A cerimônia faz parte do processo de canoniza-
ção da Irmã Dulce, freirinha baiana que passa a ser 
chamada Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, processo 
que seguirá seu curso até o reconhecimento da irmã 
como santa.

O evento teve a participação de mais de 65 mil 
pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, e con-
tou com o apoio organizacional de vários órgãos do 
Estado, desde a cessão do Parque, das instalações de 
serviços de saúde, até o apoio da segurança pública. 
Centenas de ônibus foram utilizados na mobilização 
dos fiéis presentes, estacionados nas avenidas do 
Centro Administrativo da Bahia – CAB.

Apesar das dimensões, o evento transcorreu em 
perfeita calma, em um dia nublado, com um pouco de 
chuva, o que não tirou o brilho e a emoção da cerimônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apro-
veito a ocasião para felicitar o povo baiano e o povo 
brasileiro pelo merecido presente que é a beatificação 
desta ilustre conterrânea, o que nos alegra a todos.

O povo baiano merece! O Brasil também está 
de parabéns!

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. ) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na qualidade de Deputado Federal, repre-
sentante de Santa Catarina no Congresso Nacional e 
agricultor até os meus 20 anos de idade, trago a este 
Plenário uma notícia preocupante veiculada no site da 
Avicultura Industrial nesta semana: a escassez de mi-
lho pode levar a indústria de Santa Catarina a reduzir 
a produção de aves.

A escalada do preço do milho, principal insu-
mo das cadeias produtivas de aves e suínos, está 
alarmando as agroindústrias do setor e alimentando 
previsões negativas. Se o quadro não mudar, haverá 
redução de produção e demissão de pessoal já no 
segundo semestre.

O Presidente da Associação Catarinense de 
Avicultura – ACAV, Clever Pirola Ávila, assinalou que 
o problema se agrava no Sul do País, onde o milho 
chega a um custo ainda maior.

Santa Catarina produz cerca de 4 milhões de 
toneladas e importa anualmente de 1,5 milhão a 2 
milhões de toneladas para suprir o déficit do cereal.

A redução da produção, se confirmada, ficará 
entre 5% a 8% do volume total de abates e implicará 
demissão de trabalhadores.

Segundo informações do Presidente da Asso-
ciação Catarinense de Avicultura, as commodities em 
geral estão com os preços em patamar muito elevado, 
especialmente milho e soja, principais ingredientes na 
composição da ração animal. Para agravar a situação, 
a valorização do real faz o setor exportador perder 
competitividade no mercado internacional.

Uma das reivindicações do setor é de implantação 
de política compensadora para o consumo do milho 
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina similar à 
que existe para o Nordeste. Sobretaxar a exportação 
de milho e promover leilões do estoque da CONAB 
especificamente para a Região Sul seria outra alter-
nativa. O papel da CONAB é manter a regularidade do 
estoque objetivando atender à demanda.

A situação do mercado do milho é atípica e a ten-
dência é de alta na maioria dos Estados produtores, de 
acordo com levantamento da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária.

O cenário para essa elevação nos preços de-
correu da retração da oferta do milho da safrinha. Os 
produtores esperaram a definição sobre a produção 
da segunda safra, que, de acordo com levantamento 
da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 
deve ser de 23,5 milhões de toneladas.

Entretanto, o risco climático na maioria dos Es-
tados produtores, em função do atraso no plantio das 
lavouras, poderá comprometer o resultado final também.

O milho é considerado uma referência entre os 
cereais porque, além de servir para a alimentação 
humana, é base para a produção de proteína animal, 
compondo as rações de frangos, suínos e bovinos.

Com uma demanda que continua elevada, as 
perspectivas para a volta aos preços normais depen-
dem, em grande parte, do aumento da produção em 
2011 e das reservas de cereais repostas na nova 
temporada.

Realmente nos preocupa a situação do milho 
em Santa Catarina, que está prejudicando nossos 
produtores.

Voltarei a me pronunciar desta tribuna sobre o 
assunto em outra oportunidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, lamento a posição 
do Ministro Nelson Jobim, que vem trabalhando nos 
bastidores para aprovar o que o Governo chama de 
Comissão da Verdade. Na verdade, é uma Comissão 
para quem não quer a verdade.
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Agora o Ministro diz que a Dilma não mais indi-
cará os sete integrantes, apenas três. Dois dos outros 
seriam indicados por partidos da Situação, que con-
tinua sendo indicação da Dilma, no total cinco, e dois 
pela Oposição.

Duvido que, se estivesse vivo, o velho ACM acei-
taria a instalação dessa Comissão da forma como está 
proposta.

O que eles querem? Querem fazer um relatório 
fajuto, mentiroso e tendencioso para depois colocarem 
nos currículos escolares o extrato desse relatório, sa-
tanizando os militares das Forças Armadas, invertendo 
completamente a história do nosso País.

Então, lamento que o Ministro Nelson Jobim, 
com tanta coisa mais importante para se preocupar...

(O microfone é desligado.)
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, ao meio-dia de hoje devere-
mos ter uma reunião do Congresso Nacional. Um dos 
pontos da pauta são os critérios de eleição da repre-
sentação brasileira no Parlamento do MERCOSUL. 
Lembro que esses critérios estendem-se apenas aos 
Parlamentares do atual mandato.

Mas a Comissão de Relações Exteriores, que 
aprova critérios para a eleição direta da representa-
ção brasileira, escolheu o método da votação em lista 
fechada para Parlamentares do País inteiro, para ter 
representantes não membros efetivos do Congresso 
Nacional.

Portanto, rogo aos Parlamentares que aprovem 
hoje essa representação. O MERCOSUL é uma rea-
lidade. Esse é o atual critério estabelecido em novas 
relações, tanto econômicas quanto sociais e culturais 
do nosso País, e exerce papel de grande importância 
no cenário mundial.

O Brasil é também signatário de uma série de 
outros blocos econômicos que estão se constituindo, 
como o G-20, o BRIC, o IBAS e tantos outros. Portan-
to, seria muito proveitoso se definitivamente aprovás-
semos os critérios da escolha da representação bra-
sileira no Parlamento do MERCOSUL na sessão do 
Congresso Nacional.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PR-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna me solidarizar 
com o Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, por ter 
exercido o conhecimento acumulado em consultorias 
no mercado financeiro.

É sabido por todos nós o quanto vale a palestra de 
um ex-Presidente da República. O mesmo aconteceu 
com alguns cargos ocupados, como o Banco Central 
e o Ministério da Fazenda.

Num passado bem recente, vimos o ex-Presidente 
do Banco Central, Armínio Fraga, ao deixar o nosso 
Banco Central, montar um fundo de investimento que 
atraiu no mercado financeiro centenas de milhões em 
aplicação. Acompanhamos também o Sr. Pedro Malan, 
que foi presidente do conselho de um banco beneficiado 
por investimentos do PROER, que era controlado por 
ele enquanto Ministro, ou seja, teve ganho financeiro 
para as instituições de alguns bilhões de reais.

Acho que estão levantando uma questão sem 
fazer a real relação de nomes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Com a palavra a Deputada Fátima Bezerra e, depois, 
os Deputados Dr. Ubiali e Edson Santos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, solicito V.Exa. que 
dê como lida homenagem que faço, em nome da Co-
missão de Educação e Cultura, ao grande brasileiro 
Abdias do Nascimento e à sua incansável batalha em 
favor dos afrodescendentes. A ele se deve a criação do 
Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 
20 de novembro, marco histórico do reconhecimento 
da participação do negro na formação da sociedade 
brasileira.

Sr. Presidente, quero também dar como lido um 
registro em que parabenizo a Profa. Angela Paiva 
Cruz, a primeira mulher a assumir a gloriosa Universi-
dade Federal do meu Estado, o Rio Grande do Norte, 
sucedendo o Prof. Ivonildo Rêgo, que, junto com sua 
equipe, fez uma gestão exitosa e competente à frente 
da Universidade Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Muito obrigado, Deputada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-
-Senador e ativista militante dos direitos dos negros 
no Brasil Abdias Nascimento. O saudoso companhei-
ro tinha uma energia inesgotável, sempre defendendo 
de maneira apaixonada os projetos e as ideias que 
abraçava, com especial destaque à causa da negri-
tude no Brasil.

Abdias viveu intensamente durante 97 anos, atu-
ando sem descanso em favor dos que não tinham vez 
nem voz. Em quase um século de vida produtiva, nosso 
combativo soldado negro atuou em frentes tão distintas 
quanto a política, o ativismo nacional e internacional, 
a escultura e o teatro. A ele e à sua incansável bata-
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lha em favor dos afrodescendentes se deve também 
a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, co-
memorado no dia 20 de novembro, marco histórico do 
reconhecimento da participação do negro na formação 
da sociedade brasileira.

Abdias exilou-se nos Estados Unidos em 1968, 
durante a ditadura militar. Participou, no Caribe, na 
África e nos Estados Unidos, de vários encontros do 
movimento internacional pan-africanista. Retornou ao 
Brasil em 1978.

Entrou para a política partidária e foi Deputado 
Federal pelo PDT de Leonel Brizola, de 1983 a 1987. 
Suplente de Darcy Ribeiro (1922-1997), Abdias exer-
ceu mandato de Senador de 1997 a 1999. Apresentou 
vários projetos com o objetivo de combater o racismo 
e buscar reparação, em razão do escravagismo, à po-
pulação afrodescendente brasileira.

Na condição de Deputado, Abdias ajudou a le-
var as posições do movimento negro aos Presidentes 
Tancredo Neves e José Sarney e aos seus Ministros. 
Atuou na desapropriação da Serra da Barriga e na 
questão das comunidades quilombolas.

Em 1988, o centenário da abolição coincide com 
a Assembleia Nacional Constituinte, e a repressão 
policial à manifestação pública do dia 13 de maio, no 
Rio de Janeiro, contrasta com as vitórias alcançadas 
na nova Constituição.

O saldo é positivo: a proposta de políticas públi-
cas antirracistas ganha dimensão, legitimidade e apoio. 
Vários governos municipais e estaduais instituem as-
sessorias e conselhos de direitos do negro.

Depois de 1988, o movimento negro continua 
crescendo e conquistando posições. O movimento 
sindical começa a incorporar essa causa e a repre-
sentação parlamentar afro-brasileira amplia-se. Mar-
cos importantes são o Tricentenário da Imortalidade 
de Zumbi dos Palmares e a 3ª Conferência Mundial 
Contra o Racismo. A marcha a Brasília, em 1995, a 
criação de um grupo no Governo para estudar políti-
cas antirracistas e o processo de mobilização para a 
3ª Conferência Mundial conduzem à adoção de ações 
afirmativas no próprio Governo e em algumas univer-
sidades públicas. O movimento negro ganha força 
articulando-se com outros no Brasil e no mundo. O 
Governo Lula cria a Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, SEPPIR. O tema 
do racismo, antes silenciado, ganha outra dimensão 
e debate na sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, talvez o título mais im-
portante de Abdias Nascimento seja o de educador, o 
que formalmente ele nunca foi. Apesar disso, a função 
educadora em Abdias era inata. Afinal, como não nos 

render a uma trajetória de vida centenária em que a 
atividade educativa preponderava sobre as demais? 
Abdias nos ensinava diariamente a lição da tolerância. 
Enfrentava com destemor aqueles que ainda teimavam 
em manter ideias escravagistas. O venerando mestre, 
pelas suas obras e exemplo de vida, nos deixou a to-
dos a certeza de que sem o respeito a nossa rica di-
versidade étnica não nos completaremos jamais como 
Nação. Haveria magistério mais elevado que esse? 
Somente um educador paciente e perseverante como 
Abdias Nascimento poderia, pelas suas qualidades 
morais e intelectuais, nos legar as conquistas hoje 
consideradas fundamentais para a inserção do negro 
em nossa sociedade.

Vá com Deus, baluarte do movimento negro no 
Brasil! Vigiai e orai por nós, que aqui manteremos 
acesos os vibrantes ideais que orientaram sua vida!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria, 
passando agora a tratar de outro assunto, de dizer que 
participei ontem da posse oficial da nova reitora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Profa. 
Ângela Paiva. Em 52 anos de existência, esta será a 
primeira vez que a UFRN, Universidade onde fiz o cur-
so de pedagogia, será administrada por uma mulher. 
Além desse desafio de protagonizar a primeira reitoria 
feminina, a Profa. Ângela Paiva terá outro muito maior: 
o de substituir à altura o Reitor Ivonildo Rego, que dei-
xa o comando da UFRN após três mandatos exitosos.

Para se ter uma ideia do trabalho desenvolvido 
por ele, quando Ivonildo assumiu pela primeira vez a 
reitoria, em 1995, a UFRN tinha 12 mil alunos – hoje 
tem 36 mil. É como se tivessem sido colocadas duas 
universidades em cima da que já existia. A expectati-
va é de que em 2 anos cheguemos aos 40 mil alunos 
matriculados. Se há 16 anos a UFRN era considerada 
de pequeno porte, hoje está entre as universidades 
consideradas grandes. O orçamento anual da institui-
ção em 2002 era de 400 milhões e reais e hoje está 
em quase 1 bilhão de reais. A área construída, por 
sua vez, subiu de 170 mil metros quadrados em 1995 
para 300 mil este ano. Além desses números, a UFRN, 
que já fazia um bom trabalho no ensino e extensão, 
melhorou na realização de pesquisas. Se em 1995 a 
Universidade tinha apenas dois cursos de doutorado, 
agora são 30 cursos de doutorado e 52 de mestrado. 
Além disso, 3.700 alunos e 800 professores trabalham 
realizando pesquisas.

Na primeira vez em que assumiu o comando da 
UFRN, Ivonildo enfrentou anos difíceis, em que o então 
Governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, man-
tinha as universidades a pão e água. Mesmo naquele 
período, o reitor Ivonildo soube aproveitar as oportuni-
dades e buscou fazer parcerias fora do Governo, como 
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as que fez com a PETROBRAS, que permite hoje à 
UFRN ser a única Universidade fora do eixo Rio/São 
Paulo a oferecer mestrado e doutorado em petróleo e 
gás. As dificuldades o fortaleceram para aproveitar os 
tempos de céu de brigadeiro do Governo Lula, que por 
meio do REUNI – Plano de Reestruturação e Expansão 
das Universidades, ampliou e equipou as universida-
des públicas brasileiras.

O mandato do Presidente Lula coincidiu com 
o período mais longevo e profícuo do Reitor Ivonildo 
à frente da UFRN. De 2003 a 2011, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte deu saltos tanto na 
qualidade, associando ensino, pesquisa e extensão, 
como na quantidade, aumentando o número de cur-
sos, equipando os campi do interior e ampliando o 
número de vagas.

Como forma de aferir a qualidade do ensino, a 
Universidade estabeleceu avaliações dos professores, 
feitas pelos alunos ao fim de cada disciplina. O cuidado 
com o ensino dado em sala de aula e com a pesqui-
sa tem levado a UFRN a melhorar anualmente o seu 
desempenho nos rankings de que participa. De acor-
do com Índice Geral de Curso, a UFRN é a segunda 
melhor universidade do Norte/Nordeste, só perdendo 
para a Federal de Pernambuco. Alguns cursos, como 
os de Odontologia, Engenharia da Computação e 
Biomedicina estão em primeiro lugar em todo o País. 
Outros são muito bem avaliados, como os de Psico-
logia e Arquitetura.

Além de tudo isso, a UFRN também tem busca-
do internacionalizar suas atividades. Um dos projetos 
nesse sentido é a criação do Instituto Internacional 
de Neurociências de Natal, o Instituto Internacional 
de Física, que tem dois prêmios Nobel entre seus 
colaboradores, e o Instituto de Línguas, Literaturas e 
Culturas Modernas, o Ágora, que ensina línguas para 
professores e estudantes estrangeiros. Também está 
em processo de implantação o Instituto de Doenças 
Tropicais, que está sob a coordenação da Profa. Sel-
ma Jerônimo, membro da Comissão do Futuro da Ci-
ência no Brasil.

O resultado do trabalho realizado pelo Prof. Ivo-
nildo Rego reflete-se no índice de aprovação, que, se-
gundo pesquisa feita pelo Departamento de Estatística 
da UFRN, passa de 80%.

É com muita alegria que afirmo que o meu man-
dato tem feito todo o possível para auxiliar o Reitor 
Ivonildo Rego na administração da UFRN. Como o 
próprio reitor afirmou recentemente, o nosso gabinete 
político tem sido um escritório da UFRN em Brasília. E 
tem sido assim desde que assumi o primeiro manda-
to, em 2003. Sinto orgulho do dever cumprido de ter 
sido porta-voz, aqui na Câmara, daqueles que fazem 

a UFRN: a administração, os professores, os funcio-
nários e os alunos.

O meu desejo é de que, assim como fez a Presi-
dente Dilma Rousseff, que conseguiu superar o índice 
de aprovação do Presidente Lula, a Reitora Ângela 
Paiva também supere seu antecessor. E, assim como 
fizemos com o Reitor Ivonildo, continuarei a apoiar a 
UFRN, pois o nosso objetivo é de que a sociedade po-
tiguar continue a ter uma universidade de qualidade, 
antenada com os desafios contemporâneos.

Muito obrigada.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, amanhã estaremos, junta-
mente com o Governador Geraldo Alckmin, na pequena 
cidade de Itirapuã, próxima à Franca, extremamente 
agradável, onde faremos a inauguração de várias obras, 
com recursos federais e com recursos estaduais, atra-
vés de emendas que enviei para aquela cidade.

O Prefeito Marcão teve a gentileza de nos convidar 
para o evento. Com isso, teremos a oportunidade de 
estar com aquela população que nos deu o seu voto e 
nos prestigiou e com o Governador Geraldo Alckmin, 
que, em São Paulo, está fazendo um excelente trabalho.

Nós estamos na base do Governo em São Paulo 
e estamos satisfeitos com isso, uma vez que lá a base 
do Governo tem mostrado alta eficiência. O Márcio 
França, nosso Deputado Federal, titular da Secretaria 
de Turismo, com certeza, fará um grande trabalho ao 
longo do tempo.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson Santos.
O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, gostaria de dar ciência aos 
colegas Deputados e Deputadas que amanhã, a partir 
das 20 horas, iniciar-se-á o velório do ex-Senador e 
ex-Deputado Abdias Nascimento, na Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro.

Abdias plantou uma semente que hoje nós colhe-
mos na consciência hegemônica da sociedade brasileira 
contra o racismo e pela promoção da igualdade entre 
os homens, independentemente da cor da sua pele.

É fundamental fazer este registro na Casa. Certa-
mente, o nome de Abdias ficará para a história do povo 
brasileiro como o de uma figura que contribuiu sobre-
maneira para a elevação da autoestima do nosso povo.

Outrossim, gostaria de convocar os companheiros 
da bancada do Partido dos Trabalhadores para virem 
ao plenário registrar presença.
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O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar que 
na próxima sexta-feira, dia 27, realizaremos impor-
tante seminário no Estado do Rio Grande do Sul, na 
Assembleia Legislativa, juntamente com aquela Casa, 
com o objetivo de informar e orientar os Prefeitos do 
Rio Grande do Sul sobre o PAC 2, na sua versão PAC 
Saneamento, para o segundo semestre deste ano.

São nossos convidados os Prefeitos e suas equi-
pes técnicas. Lá estará o Ministério das Cidades, através 
das suas Secretarias, também o Ministério das Rela-
ções Institucionais e a FUNASA, para prestarem todos 
os esclarecimentos e as orientações, de tal forma que 
os projetos que as Prefeituras venham a inscrever para 
o PAC versão 2 Saneamento estejam adequados aos 
critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Pensamos que dessa forma estamos dando uma 
contribuição importante para que esse programa – PAC 
Saneamento Ambiental – possa ser implementado com 
toda a sua potencialidade e, dessa forma, melhorar a 
qualidade de vida do povo gaúcho.

Era essa a nossa comunicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no próximo dia 27, sexta-feira, vou participar 
de evento promovido pela Câmara de Vereadores do 
Município de Brumado, intitulado 3º Encontro de Li-
deranças Municipais, para debater a reforma política.

Na condição de titular da Comissão Especial, fui 
convidado pelo Presidente daquele órgão para promo-
ver esse debate no interior do Estado da Bahia. Vários 
Vereadores, Prefeitos, lideranças comunitárias, sindi-
cais e políticas da região da Serra Geral, na Bahia, 
prestigiarão o evento.

Aproveito a oportunidade para convidar todos os 
companheiros e companheiras do Partido dos Traba-
lhadores daquela microrregião para prestigiar o evento, 
em que estará em debate a reforma política que está 
em discussão nesta Casa.

Obrigado.
O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero falar um pouco 
da nossa visita à Cracolândia.

A realidade da Cracolândia, no Estado de São 
Paulo, é um puro inferno aqui na Terra. Por outro lado, 
é evidente que quem hoje está na Cracolândia é víti-
ma de um Estado que não foi capaz de produzir uma 
política de acolhimento e tratamento dos toxicode-
pendentes. Lamentavelmente, eles perderam toda a 
estrutura familiar. Mesmo sendo um inferno, aquele é 
o único território em que eles são reconhecidos, têm 
visibilidade e são incorporados. É a demonstração 

evidente da falência das políticas públicas do Estado 
brasileiro em relação à drogadição no País.

Ao vivenciar a situação e poder ir à Cracolân-
dia, eu estou convencido de que, mesmo contrário ao 
que diz o mundo das ciências, de que o tratamento do 
ponto de vista compulsório e voluntário não tem efeitos 
positivos, devemos tratar o mundo das drogas em três 
dimensões: a dimensão social-antropológica, a dimen-
são humana e a dimensão da substância.

Em relação à dimensão da substância do crack 
e do oxi, que é um crack piorado, eu acho que vamos 
ter de repensar o modelo de tratamento, talvez um 
modelo que se aproxime ao português, que nem é, 
de fato, um modelo compulsório e voluntário, mas no 
qual existe uma comissão multidisciplinar da saúde 
pública para convencer esses toxicodependentes a 
se tratarem.

Nós não podemos admitir mais Cracolândias. 
O único território que podemos admitir é o território 
da paz, do amor, da felicidade e da empregabilida-
de. Esses são os territórios que temos de arrumar 
para quem hoje está nas Cracolândias e é toxico-
dependente.

Portanto, quero registrar essas impressões e di-
zer que estamos trabalhando na Comissão Especial 
de Enfrentamento ao Crack para mudar essa dura re-
alidade das Cracolândias no Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. e os de-
mais pares desta Casa.

Nós estamos comemorando hoje nesta Casa – o 
dia foi ontem – o Dia Nacional do Café. Estaremos aqui 
ao lado, no cafezinho da Câmara, numa exposição da 
EMBRAPA Café, que oferecerá a todos os Parlamen-
tares e visitantes desta Casa cafés especiais.

É uma oportunidade, obviamente, de mostrarmos 
as inovações tecnológicas que a EMBRAPA Café tem 
desenvolvido e que são importantes para o aumento 
da competitividade do café brasileiro.

O Brasil é o maior produtor mundial de café, o 
segundo maior consumidor. A cada ano o nosso con-
sumo de café aumenta.

É, então, uma oportunidade ímpar de conhecer-
mos o trabalho da EMBRAPA Café e de saborearmos 
um bom café.

Aproveito para convidar todos os Parlamentares, 
os nossos visitantes e os nossos funcionários para to-
mar um café especial aqui no cafezinho da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
231-A, de 2007, do Sr. Deputado Domingos Dutra, “que 
dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras 
de babaçu nos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, 
Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras providências”.

A Comissão será composta de 25 (vinte e cinco) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 25 de maio de 2011. – Marco Maia Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
7.495, de 2006, do Senado Federal, que “regulamenta 
os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre 
o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágra-
fo 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).

A Comissão será composta de 25 (vinte e cinco) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 25 de maio de 2011. – Presidente da 
Câmara dos Deputados

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Chico 
Lopes, por 3 minutos.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, também quero fazer parte 
dos que homenagearam Abdias Nascimento, negro e 
intelectual, que dedicou sua vida à defesa da raça ne-
gra, do afrodescendente. Aos 98 anos, ele deixa esta 
terra para um plano superior. Desejamos que seja feliz 
na outra vida.

Sr. Presidente, quero dizer da alegria de ter sido 
indicado para a Comissão Especial que examina o Pla-
no Nacional de Educação. Em sua primeira audiência 
pública, no Ceará, a Secretária de Educação Izolda 
Cela fez uma apresentação à Comissão e mostrou 
que o nosso Estado vem na linha correta ao investir 

no ensino fornecido pela creche, que engloba até o 
terceiro ano, e na escolaridade de uma maneira geral. 
Esse investimento tem o fim de corrigir a qualidade da 
educação, porque abrange não só os ensinos médio 
e fundamental, mas também a base, pois lá se dá a 
primeira manifestação de aprendizado dos alunos.

Na próxima semana haverá uma audiência públi-
ca, e a Profa. Izolda Cela e o Governador Cid Gomes 
virão a Brasília para falar na Comissão Especial.

Tenho certeza de que essa experiência vai cons-
tar do relatório do nosso querido Relator no sentido 
de que possa se concretizar, dando condições a que 
outros Estados a absorvam, cada um com suas carac-
terísticas, cada um com seus modos particulares. O 
Ceará quer dar essa contribuição ao Brasil, com base 
na experiência positiva que vem desde a gestão de um 
Prefeito de Sobral, cidade a 300 quilômetros de Forta-
leza, considerada um dos melhores exemplos do Brasil.

Portanto, como cearense e professor, e em apoio 
ao Governo do Estado, quero dizer da alegria e satis-
fação de o Ceará contribuir com o relatório e com a 
nova visão para a educação do nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Naza-
reno Fonteles, por 3 minutos.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem tivemos um grande debate. 
Houve uma votação importante para esta Casa, em-
bora eu tenha votado contra o conteúdo da matéria e 
ter sido voto vencido. Mas quero dizer que a Câmara 
precisa votar. Nós não podemos ter medo de matérias 
polêmicas, porque isso faz parte do Estado Democrá-
tico de Direito.

Eu gostaria de ver a euforia desta Casa, como 
ocorreu ontem e hoje de madrugada na defesa dos 
discursos, também quando o Supremo Tribunal Fede-
ral humilha este Congresso, cria leis, altera a Consti-
tuição, e esta Casa fica de joelhos. Eu quero a altivez 
dos Deputados e Senadores quando um outro Poder 
rasga o princípio da separação dos Poderes e legis-
la por cima da Constituição, tirando o direito de este 
Congresso legislar. E eu não tenho ouvido nem visto 
essa altivez na Casa.

Ontem, para atender a interesses de minorias, 
falaram na defesa do Parlamento para colocar o Código 
Florestal num formato que prejudica, sim, os pequenos 
agricultores familiares, prejudica, sim, a produção de 
alimentos e, portanto, rasga o direito à alimentação, que 
incluímos no art. 6º da Constituição no ano passado.

As contradições do Parlamento só se superam no 
debate. Hoje, erramos; amanhã, acertamos. Por isso, 
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eu me orgulho de ser Parlamentar, a despeito dessas 
contradições, que podem ser superadas ao longo da 
história, no debate democrático.

Espero que essa matéria se aperfeiçoe no Se-
nado. Se isso não acontecer, que o veto presidencial 
possa corrigi-la, na defesa da agricultura familiar, do 
direito à alimentação e do meio ambiente, porque eu 
sei que muitas vezes as paixões políticas, os interes-
ses menores, influenciam a nossa decisão. E isso é 
humano, faz parte do processo democrático.

Sr. Presidente, era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Sandro 
Mabel.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PR-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ex-Presidente Arlindo Chinaglia, gran-
de líder desta Casa, venho novamente a esta tribuna 
para dizer que hoje é o Dia Nacional de Respeito ao 
Contribuinte, instituído por projeto de lei de nossa au-
toria e sancionado pelo Presidente Lula.

O contribuinte, Deputado Arlindo Chinaglia, hoje 
paga uma carga tributária insustentável. E pior: os mais 
pobres pagam mais que os mais ricos. Trata-se de uma 
carga tributária regressiva, que é ruim para as pessoas.

Acredito na nossa Presidente Dilma, por quem 
tenho lutado. Lutei na campanha, quando andava com 
a minha camisa em que está bordado o nome dela, 
para ninguém tirá-lo do meu peito. Mas hoje vejo a 
Presidente mandar a esta Casa um projeto que estão 
chamando de reforma, mas que, para mim, é um pu-
xadinho de reforma. É uma reforma fatiada, na qual 
há coisas boas, mas não é completa. Mais que isso, 
ela não corrige a injustiça social. Por quê? Porque 
ela não abre condições para que a tributação sobre o 
consumo, pela qual os pobres pagam muito, seja re-
tirada e passe para a renda. Nesse caso, as pessoas 
que ganham mais teriam que pagar um pouco mais.

A reforma tributária contempla tudo isso. Na sua 
gestão, Deputado Arlindo Chinaglia, votamos nesta 
Casa a reforma tributária na Comissão Especial, cujo 
Presidente era o Deputado Antonio Palocci. Nós a vo-
tamos, foi aprovada, estava pronta para vir ao Plená-
rio, mas isso nunca ocorreu. No entanto, nunca veio 
para este Plenário. Hoje, com a força política que tem 
a nossa Presidente Dilma Rousseff e com a sua dis-
posição para acabar com a miséria, isso precisa ser 
trazido ao plenário.

Por que 25 de maio foi escolhido para ser o Dia 
Nacional de Respeito ao Contribuinte? Porque, pela 
carga tributária que temos, Deputado Mudalen, traba-
lhamos até 25 de maio para pagar impostos. Daí para 

frente, trabalhamos para nós, para nossas famílias e 
tudo o mais.

Esta é uma data significativa, que leva as pesso-
as à reflexão. Não é comemorativa, pois não temos o 
que comemorar. Precisamos melhorar este País, que 
está crescendo, mas com injustiça fiscal. Volto a afir-
mar que o País poderia crescer muito mais. As pessoas 
mais simples, as que ganham até 3 salários mínimos, 
poderiam ter uma vida muito melhor do que têm hoje 
se corrigíssemos isso.

Não será com o fatiamento da reforma tributária 
que iremos corrigir esse problema. Vamos agravá-lo 
ainda mais, porque daremos mais a quem já tem e 
retiraremos de quem não tem.

Portanto, fica registrada a comemoração do Dia 
Nacional de Respeito ao Contribuinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Com a palavra, pela ordem, a Deputada Fátima Be-
zerra, por 3 minutos, por gentileza.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, o meu Estado, o Rio Grande do Norte, 
vive uma situação de grave instabilidade. Além de o 
Governo Estadual não conseguir oferecer normalidade 
na oferta de serviços públicos essenciais à população, 
o quadro se agrava com a paralisação de diversas 
categorias de servidores estaduais. As paralisações 
começaram com os meus colegas professores e com 
os policiais civis. Já estão em greve os trabalhadores 
da educação, a polícia civil, o DETRAN, os servidores 
das Centrais do Cidadão, entre outros.

Esses movimentos grevistas podem se estender, 
nos próximos dias, para outros segmentos, como os 
policiais militares, trabalhadores da saúde, servidores 
da administração indireta etc.

A insatisfação é generalizada, o que pode piorar 
ainda mais o que já está caótico.

Os diversos movimentos têm uma mesma razão, 
uma mesma motivação, ou seja, estão indo à luta con-
tra o descumprimento de acordos celebrados entre os 
sindicatos dos servidores públicos e o Governo Esta-
dual nos últimos anos.

Esses acordos foram conquistados com muita 
luta, com muito suor. Custou caro para os trabalhadores 
obterem esses avanços, que hoje estão assegurados 
em lei e que a atual Governadora, Rosalba Ciarlini, do 
Democratas, resolveu simplesmente desconsiderar. 
São conquistas históricas, que não podem virar pó.

Não foi para isso que a população do meu Estado 
elegeu a atual Governadora. Aliás, não eram essas as 
promessas de campanha, e os servidores cobram co-
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erência entre o que foi prometido e o que efetivamente 
vem sendo praticado pelo Governo.

Até o momento, Sr. Presidente, o Governo Es-
tadual infelizmente não apresentou alternativas que 
possam resultar em negociações aceitáveis para os 
trabalhadores, que querem voltar ao trabalho, mas não 
podem aceitar que os avanços duramente conquista-
dos se transformem em enorme retrocesso.

O que vimos até agora foi uma postura de amea-
ça aos servidores, de negativas para a negociação, de 
ausência de propostas concretas e responsabilização 
do Governo anterior.

Esse caminho não leva a nada. Na verdade, vai 
conduzir a um clima de radicalização, de confronto e 
de incompatibilidade entre Governo e servidores. Não 
há jeito pior para se começar uma gestão que gerou 
tanta expectativa junto à população potiguar.

Quero aqui, Sr. Presidente, dizer que o nosso 
mandato sempre apoiou as mobilizações dos servi-
dores estaduais ao longo dos anos. Fomos parceiros 
de muitas lutas e sabemos o que significa para cada 
trabalhador as conquistas obtidas.

Por isso, somos solidários e parceiros nas greves 
atuais, por serem justas e legítimas e por buscarem 
o cumprimento de acordos já firmados e que jamais 
poderiam ser descumpridos. Mais uma vez, reitero que 
greve e conflito se resolve pela via do diálogo.

Apelamos à Governadora Rosalba Ciarlini e a 
seus auxiliares para que adotem uma postura mais 
democrática e transparente e se abram para a ne-
gociação, apresentando alternativas que resolvam o 
impasse, para que os serviços paralisados sejam rapi-
damente normalizados. É isso que quer os servidores. 
É isso que a população deseja.

Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Deputado Raimundo Gomes de Matos, V.Exa. dispõe 
de 3 minutos para falar.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, queremos 
parabenizar nosso Presidente Marco Maia pelo desem-
penho que vem tendo à frente desta Casa, atendendo 
às reivindicações não só dos partidos, mas também 
dos segmentos organizados.

Refiro-me à audiência que tivemos, há cerca de 
15 dias, com integrantes da Confederação Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e membros da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de 
Saúde. Na ocasião, foi solicitado ao Presidente Marco 
Maia que procedesse à instalação de uma Comissão 
Especial para que pudéssemos levar adiante toda uma 
normatização da Emenda Constitucional nº 51 e da 

Emenda Constitucional nº 63, a fim de que, dentro do 
sistema de saúde, pudéssemos regular as atividades 
daqueles que promovem a atenção básica no nosso 
Estado e no nosso País a partir do sistema PSF.

O Presidente Marco Maia, na data de hoje, ba-
seado no inciso II do art. 34 do Regimento da Casa, 
oficializou a instalação da Comissão Especial destina-
da a proferir parecer ao PL nº 7.495, de 2006, como 
também à regulamentação das Emendas Constitucio-
nais nº 61 e nº 63. É uma vitória para todos nós que 
fazemos a Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias. É uma vitória da nossa luta de 2009, quando 
eu apresentei, com o apoio de vários Parlamentares, 
emenda constitucional para regulamentar o piso, a pro-
fissão e as atividades, as funções desses profissionais.

Na data de hoje, já ficam os partidos com a sua 
designação oficializada, a fim de, proporcionalmente, 
estabelecermos rapidamente a instalação dessa Co-
missão, que será composta por 25 membros. É claro 
que cada partido tem a sua proporcionalidade. O bloco 
terá a sua proporcionalidade.

Neste momento, queremos nos congratular com 
todos que fazem esta Casa, com a Mesa Diretora, como 
também com todos os profissionais – agentes comu-
nitários de saúde, agentes de combate às endemias.

Estou me deslocando neste momento à Comis-
são de Seguridade Social, a fim de tentar aprovar um 
requerimento para a realização de audiência pública 
naquela Comissão, com a finalidade de ouvir não só a 
categoria, mas também o Ministério do Planejamento e 
o Ministério da Saúde, no tocante a essa normatização.

Estão de parabéns todos os agentes comunitá-
rios de saúde, todos os agentes de combate às ende-
mias. A luta não terminou. Muito pelo contrário, ainda 
precisamos normatizar todo esse ganho, que já é um 
direito constitucional.

Muito obrigado e parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Edinho 
Bez. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, o pronunciamento que faço nesta oportunidade é 
sobre os trabalhos da Comissão Especial destinada a 
promover estudos e proposições de políticas públicas e 
de projetos de lei destinados a combater e prevenir os 
efeitos do crack e de outras drogas ilícitas – CEDROGA.

Sr. Presidente, tive a satisfação de aceitar o con-
vite do Presidente da CEDROGA, Deputado Federal 
Reginaldo Lopes, para fazer parte, na qualidade de 
Relator, do seminário que essa Comissão promoverá 
no Estado Santa Catarina.
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O tema de combate ao uso de drogas ilícitas é 
de uma atualidade impressionante. A minha partici-
pação nesta Comissão visa contribuir de forma signi-
ficativa para aprimorar a discussão sobre o tema, na 
luta pela prevenção e enfrentamento ao uso do crack 
e drogas afins.

Haverá uma série de debates nas diversas Unida-
des da Federação. Santa Catarina e o Brasil contarão 
com este Deputado Federal para discutir, juntamente 
com os meus colegas, temas de prevenção, tratamento 
e acolhimento, reinserção social, repressão ao tráfico e 
sugestões para legislação – alterar a nossa legislação.

O debate sobre esses temas citados será para 
saber quais as ações existentes em cada Unidade da 
Federação e quais as sugestões dos participantes do 
evento para a Comissão nos eixos de trabalho.

Devemos, dentre outras frentes de trabalho, re-
alizar visitas às comunidades terapêuticas e acolhe-
doras em nosso Estado e nas unidades do SUS que 
recebem usuários de drogas para tratamento. Será 
uma discussão ampla, da qual nossa Comissão parti-
cipará, assim como o nosso Presidente. Com certeza, 
o resultado deverá ser muitíssimo positivo.

O objetivo de se realizar seminários locais, em 
cada Estado, é de promover um debate com a comuni-
dade a respeito de políticas sobre drogas. A exposição 
de especialistas sobre o assunto pode ser solicitada 
para engrandecer ainda mais os debates que virão 
em torno desse assunto. Temos que botar o dedo na 
ferida, sim, temos que ter coragem.

As atividades devem comportar espaço para a 
interlocução com todos os setores da sociedade in-
teressados e os próprios usuários em recuperação.

Será um grande debate entre o Congresso Na-
cional e os Estados em favor da vida, combatendo e 
prevenindo os efeitos das drogas ilícitas.

Tenho recebido, Sr. Presidente, algumas suges-
tões de pais. Por exemplo, alguns alunos estudam de 
8h ao meio dia. Após o almoço, saem de casa às 14h, 
15h, e só retornam às 20h, 21h, 22h. Muitas vezes, os 
pais não sabem onde os seus filhos estiveram. Essa 
rotina vem mudando gradativamente o comportamento 
dos seus filhos.

Temos de ter coragem de abrir esse debate, dis-
cutir com pessoas entendedoras do assunto, que vivem 
e convivem no dia a dia com o problema.

Por isso, falaremos mais sobre esse assunto na 
próxima oportunidade.

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

Durante o discurso do Sr. Edinho Bez, o 
Sr. Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário, deixa 

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que disporá 
de até 1 minuto.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, em conjunto 
com a Comissão de Turismo e Desporto, realiza hoje 
Seminário sobre Políticas Públicas de Combate à Ex-
ploração Sexual infantil e ao Turismo Sexual.

Consideramos importante o estabelecimento de 
políticas públicas que tragam dignidade às crianças 
e aos adolescentes explorados sexualmente e que 
visem à integração das ações entre Governo Federal, 
Governos Estaduais e Governos Municipais.

Sr. Presidente, só quando a sociedade estiver 
convencida de que temos de abolir essa chaga, a ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes e o turismo 
sexual, de impedir pessoas que venham aqui para ex-
plorar sexualmente crianças e adolescentes, teremos 
um País justo, fraterno e soberano.

Nesse sentido, queremos parabenizar os mem-
bros dessas Comissões pela realização desse evento.

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

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Geraldo 
Simões, que dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda ontem, à tarde, na Comissão de 
Trabalho, por iniciativa do Deputado Federal Daniel 
Almeida, esta Casa realizou audiência pública com 
a presença de representantes e trabalhadores da in-
dústria calçadista, de representantes do Governo e de 
segmentos políticos do Município de Itapetinga.

Aquela região, de pecuária extensiva, tem 300 
mil habitantes, e Itapetinga é a cidade principal. Antes 
dessa indústria, era uma região deprimida economica-
mente. A única fonte de emprego eram as Prefeituras.

Para V.Exas. terem ideia, em Itapetinga, Muni-
cípio com 70 mil habitantes, há uma fábrica que gera 
12 mil empregos. Vizinho a Itapetinga, Tororó, com 20 
mil habitantes, tem quatro fábricas, que geram 2 mil 
empregos, portanto, empregam 10% da população. E 
assim se repete em Municípios como Firmino Alves e 
Ibicuí. Enfim, toda aquela região tem uma unidade fa-
bril da indústria calçadista, que gera 20 mil empregos.

A nossa preocupação é que ocorreram cerca de 4 
mil demissões nos últimos dias. Isso moveu a audiência 
pública de ontem, em que representantes da indústria, 
trabalhadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores e a 
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sociedade organizada daquela região buscaram pro-
vidências para que aquela indústria geradora de em-
pregos importantes não tenha nenhum problema de 
continuidade na sua existência e no nível de emprego.

Como resultado da reunião, ficou indicado que 
está acontecendo uma concorrência desleal com a 
China, que passa calçados em quantidade extraordi-
nária para outros países, e, desses países, os calçados 
entram no Brasil como contrabando.

O Deputado Daniel Almeida, que coordenou essa 
audiência pública, vai levar esse fato a uma reunião 
da bancada do Estado da Bahia, aos 39 Deputados. 
E nós vamos procurar o Ministro da Fazenda para que 
providências sejam tomadas.

Uma coisa é uma indústria quando fecha em uma 
Capital, em uma região metropolitana, em que há vá-
rias oportunidades; outra coisa é, em uma região em 
que a única fonte de emprego é a Prefeitura, com uma 
economia, repito, de pecuária extensiva, que não gera 
emprego, essa indústria ser ameaçada por conta da 
concorrência desleal com os chineses.

A nossa reunião com o Ministro da Fazenda é 
para que sejam adotadas providências drásticas e o 
mais rápido possível, Sr. Presidente, para garantir a 
continuidade daquele empreendimento e daqueles 
empregos na região de Itapetinga.

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro 
e dar como lido o pronunciamento que faço sobre um 
processo importante de participação popular, de de-
mocracia direta, que o Governador do Rio Grande do 
Sul, Tarso Genro, está protagonizando com os gaúchos. 
Distribuiu o Estado em regiões, às quais uma equipe 
do Governo vai, para debater com a comunidade, com 
todos os setores da sociedade, o Plano Plurianual, o 
que já é um preparativo também para o debate do pró-
prio Orçamento Participativo no Estado do Rio Grande 
do Sul, que está sendo retomado neste momento com 
o Governador Tarso Genro.

A Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, es-
teve presente no encerramento dessa atividade, nes-
se primeiro roteiro que foi feito no Rio Grande do Sul.

O próprio Governador elogia essa iniciativa e 
aponta os principais interesses da sociedade gaúcha 
no serviço público, na integração internacional, no setor 
produtivo e tecnológico. Há necessidade de fomentar 
esse desenvolvimento no Rio Grande do Sul.

Então, eu entrego à Mesa, para ser considerado 
como lido, este registro importante que quero fazer. 
Quanto mais a democracia avançar, do ponto de vista 

da participação popular, nas decisões dos governos, 
apontando, junto com a direção do Governo Fede-
ral, para o desenvolvimento sustentável no Estado, 
melhor será o desenvolvimento do nosso Estado, do 
nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sob o Go-
verno de Tarso Genro, o Rio Grande do Sul vem exerci-
tando uma experiência engrandecedora: a democracia 
participativa, a participação popular para a formulação 
do Plano Plurianual de Investimentos, o PPA.

Nós sabemos que a nossa Constituição de 1988, 
quando criou o PPA, visava evitar a descontinuidade 
dos projetos de um governo para o outro. Isso é po-
sitivo. Mas será ainda muito mais se o plano que um 
governo herdar de outro tiver sido elaborado de acordo 
com as reais necessidades manifestadas diretamente 
pelo povo. Afinal, foi para o bem do povo que nós le-
gisladores criamos esse instrumento.

Pois bem. O governo petista do Rio Grande do 
Sul enviou representantes a todas as regiões do Esta-
do para a realização de reuniões públicas que permiti-
ram aos setores organizados da sociedade manifestar 
suas prioridades.

E o que disse o povo gaúcho?
Que quer mais investimentos no setor produtivo 

e tecnológico, que quer fomentar a cooperação e a 
integração internacionais, que quer melhorar a infra-
estrutura social e que quer mais qualidade nos servi-
ços públicos.

Foi um processo bonito, encharcado de partici-
pação popular.

E o encerramento desta primeira grande consulta 
à população aconteceu na última sexta-feira, quando a 
Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esteve no 
Rio Grande do Sul e constatou que, no Estado, o PPA 
é um processo vivo e não resultado de um exercício 
meramente tecnocrático de gabinete. Miriam avaliou 
como muito positiva a experiência e salientou que o 
Rio Grande do Sul vive um momento de profunda har-
monia com o Governo Federal.

Encerro repetindo as palavras do nosso Gover-
nador Tarso Genro, que foi muito feliz ao dizer que o 
Rio Grande do Sul “quer reorganizar e potencializar a 
legitimidade da democracia. Porque há cansaço da de-
mocracia pela sua falta de vitalidade. E a participação 
do cidadão na cena pública é, sim, muito importante”. 

Eu também acho.
Muito obrigado.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, continuamos reclamando o envio de 
uma alteração de proposta relativa ao fator previdenci-
ário. O Ministro da Previdência, que esteve discutindo 
isso na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, já 
disse que o faria. Mas esta Casa não conhece alguns 
absurdos, como aquele referente ao limite de idade 
para a concessão de aposentadoria, 65 anos para o 
homem e 63 anos para a mulher, partindo do limite 
inicial de 54 e 51. Não dá para entender qual é a pro-
posta, devido à tecnicidade dela.

No que se refere às objeções às concessões das 
pensões, aos obstáculos a essa concessão, a viúva vai 
ter que provar a sua dependência econômica do mor-
to. Isso é extremamente absurdo! Queremos discutir 
esse assunto, como também a revisão dos benefícios 
da Previdência Social de aposentados e pensionistas.

Vamos cobrar do Governo para que decida a 
esse respeito.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio, colegas 
Deputados, quando voltou do exílio, Leonel Brizola 
fundou o Partido Democrático Trabalhista. E, em torno 
de sua liderança, vários lutadores pela redemocrati-
zação se uniram a um projeto político-partidário que 
buscava a transformação do Brasil numa pátria livre, 
justa e solidária.

Um dos maiores expoentes dessa luta foi o recém-
-falecido Senador Abdias do Nascimento. Eu, ainda jo-
vem, abracei a causa do trabalhismo e tive em Abdias 
do Nascimento uma grande referência. S.Exa. foi uma 
referência para todos nós, na luta por um país com 
igualdades e oportunidades para todos, por um país 
mais justo, por um país mais fraterno, acima de tudo 
por um país sem as odiosas discriminações.

Quero, portanto, Sr. Presidente, colegas Deputa-
dos, concluir deixando aqui a minha homenagem pós-
tuma a este grande brasileiro, símbolo da luta contra a 
discriminação, Abdias do Nascimento, agradecendo-lhe 
pelo seu exemplo de vida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 

ao Deputado Domingos Dutra que S.Exa. terá a palavra 
em seguida, em virtude de permuta com o Deputado 
Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente em exercício, Deputado 
Inocêncio Oliveira, prezados colegas Parlamentares, 
ontem, por estar envolvido em diversas reuniões a res-
peito da reforma política, não pude expressar minha 

posição em plenário, Deputado Mendes Ribeiro Filho, 
a respeito da importante votação que fizemos sobre 
o Código Florestal.

Minha primeira frase é contra os maniqueísmos. 
Não acho que este Plenário se divida entre o bem e 
o mal, entre os que defendem a agricultura e os que 
defendem o meio ambiente, como se a posição A fosse 
antagônica, obrigatoriamente, à posição B.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero destacar 
o meu respeito ao Relator da matéria, Deputado Aldo 
Rebelo, como líder político, como Deputado Federal. 
Mas também expressar a minha contrariedade em re-
lação ao texto que foi votado aqui ontem, em razão da 
qual votei contra a proposta de Código Florestal assi-
nada pelo Relator, Deputado Aldo Rebelo.

Na minha avaliação, precisamos enxergar o Bra-
sil para daqui a 10, 20, 30, 50 anos, com uma visão 
de absoluto equilíbrio no convívio entre a evolução da 
agricultura, seja familiar ou de porte empresarial, e a 
preservação ambiental e o desenvolvimento susten-
tável. Essa é, na minha opinião, a visão moderna de 
desenvolvimento do Brasil.

Quando ouço algumas frases como “a Europa 
desmatou tudo e agora exige que o Brasil preserve 
suas florestas”, digo que a Europa errou quando des-
matou em excesso, e o Brasil erraria se continuasse 
desmatando suas matas.

A riqueza natural deste País tem um valor estra-
tégico, inclusive econômico, enorme, e a agricultura 
brasileira pode, sim, conviver com um Código que nos 
garanta desmatamento zero e que possibilite, Deputado 
Piau, a quem também respeito profundamente, a re-
cuperação progressiva de áreas que são estratégicas 
para a preservação de uma agricultura saudável e de 
um meio ambiente também saudável.

Por exemplo, Deputado Sirkis, se uma proprie-
dade de mil hectares, no Estado do Rio Grande do 
Sul, por determinação, pelo Código, de reserva legal, 
deve preservar 200 hectares, pela lei de hoje, tiver, 
por exemplo, só 50 hectares – não porque o agricultor 
esteja fora da lei, isto ou aquilo, mas porque historica-
mente foram cometidos erros de decisão –, o que diz 
o Código que eu pretendo votar e pelo qual lutar para 
que o Senado mude? Que, ao longo de 20 anos, esse 
agricultor terá que recuperar 150 hectares de matas, 
um vigésimo a cada ano. E essa recuperação pode se 
dar com atividades produtivas, inclusive à beira de rio.

Então, a razoabilidade das propostas com as 
quais o Governo vinha trabalhando e pedindo o apoio 
da maioria da Casa é muito grande.

Ontem terminamos vendo a maioria do Plenário 
optar pelo caminho – aí sim, com respeito, critico o re-
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latório do Deputado Aldo, nesse item – da consolidação 
de todas as áreas que foram desmatadas.

E isso ao invés de convidar os agricultores, o 
País, com investimentos, com financiamentos, para 
que esse agricultor do exemplo que eu dei, com mil 
hectares, possa, ganhando produtividade, diversifican-
do sua produção, recuperar parte das florestas des-
matadas, inclusive com ganho econômico e remune-
ração por esse trabalho. E, nesse caso, sem tirar um 
centavo da rentabilidade da agricultura, seja familiar, 
seja empresarial.

Então, o princípio da precaução é melhor do que 
a opção tomada ontem pela maioria da Casa, que, eu 
espero, seja alterada no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
gostaria de pedir a meu Líder que aguardasse eu con-
ceder a palavra aos que querem dar o pronunciamento 
como lido, por 1 minuto.

O SR. LINCOLN PORTELA – Eu espero os dois, 
Sr. Presidente. Eu aguardo os dois.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção de 1 minuto, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. 
Sem revisão do orado.) – Sr. Presidente, na verdade, 
eu queria apartear o Deputado Henrique Fontana, mas 
não pude fazê-lo. Então, uso da bondade de V.Exa. e 
da flexibilidade do nosso Regimento para apenas di-
zer que temos outras etapas do processo legislativo, 
mas que não poderíamos passar um sinal errado para 
o produtor.

Sr. Presidente, peço a que V.Exa. dê como lido 
uma homenagem que faço à Radio Caçapava Ltda.

Agradeço a gentileza de V.Exa., como sempre.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna prestar singela homenagem à Rádio Ca-
çapava Ltda., que hoje está completando 60 anos de 
ininterrupta atividade.

Instalada em Caçapava do Sul, no meu Estado, 
um dos Municípios mais tradicionais do Rio Grande, 
tanto é verdade que foi a segunda Capital Farroupi-
lha, no período de 9 de janeiro de 1839 a 30 de maio 
de 1840, a emissora está indelevelmente inserido em 
nossa bela história.

É importante esclarecer que um dos significados 
de Caçapava, em tupi-guarani, é clareira na mata, de-
vido à deusa floresta que cobria a região.

Quero, com isso, dizer que a Rádio Caçapava, 
desde a sua fundação, nos idos 20 de maio de 1951, 
tornou-se uma clareira, pois, como meio de comunica-

ção social, através de um jornalismo dinâmico, divulga 
fatos para conhecimento da realidade vivida pela co-
munidade e, com música e programação cultural, leva 
entretenimento e cultura aos seus milhares de ouvintes.

A clareira deixa-nos, de dia, ver a luz do sol e, à 
noite, a beleza do firmamento repleto de estrelas e a 
imponência da lua cheia. A rádio homenageada abre 
clareiras na mente de seus ouvintes, mostrando-lhes 
o que acontece no mundo, ao mesmo tempo em que 
lhes propicia momentos de lazer.

Hoje, a emissora vive um momento ímpar de 
crescimento e audiência, inclusive faz parte da Rede 
Gaúcha Sat, uma parceria com a Rádio Gaúcha, de 
Porto Alegre, do Grupo RBS, que transmite o impor-
tante noticiário Correspondente Ipiranga, via satélite, 
em conexão com imenso número de emissoras.

Parabéns, dirigentes, funcionários e colaborado-
res que fazem a grandeza da Rádio Caçapava, com 
meus votos de que o Criador os ilumine para que esse 
magnífico empreendimento continue trilhando o ca-
minho da informação ética, assim como siga levando 
cultura e entretenimento aos seus cativos ouvintes.

Finalizando, presto minhas homenagens ao vi-
sionário Dr. Paschoal Pery Sorrese, que, há 60 anos, 
acreditou que o interior poderia sonhar em ter uma 
emissora de rádio e concretizou o sonho; ao Dr. João 
Baltezan Ferreira, que a dirige, com firmeza e com-
petência, há quase meio século; e à Dra. Fabiane 
Mendonça Ferreira, que comanda a Rede Meridional 
de Comunicação, que congrega as emissoras de con-
glomerado de comunicação social.

Muito obrigado!
O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Sem revisão 

do orado.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, quero 
apenas cumprimentar o Líder Henrique Fontana. Achei 
o seu pronunciamento absolutamente equilibrado e 
coerente.

Nós temos que observar a história. O meio am-
biente, até as décadas de 70 e 80, não tinha o menor 
valor, a não ser para aquelas pessoas que enxerga-
vam o futuro – o que eu respeito –, que na universida-
de nós chamávamos de “ecoloucos”. Mas eram elas 
que enxergavam à frente. Temos o maior respeito por 
elas. Contribuíram muito. Mas não se falava de meio 
ambiente naquele tempo. De repente, viram o jogo com 
o aquecimento global. A mídia mundial, não apenas 
a brasileira, passa a dar importância máxima ao meio 
ambiente e menos importância ao setor produtivo.

Acho que o que fizemos aqui ontem, Deputado 
Henrique Fontana, foi um equilíbrio de jogo. Temos 
muita responsabilidade pela frente. Temos que fazer 
um processo absolutamente sustentável. V.Exa. tem 
toda razão. Haveremos de encontrar um modelo de 
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desenvolvimento que prestigie efetivamente o meio 
ambiente, mas que também preserve o social e a nos-
sa produção no dia a dia.

Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento equi-
librado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Marcos Montes. Em seguida, a meu Líder.

O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Sem revi-
são do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, 
Líder do PR, amigo mineiro, Lincoln Portela.

Vou ser bastante rápido, Sr. Presidente. Quero 
demonstrar nossa alegria por aquilo que aconteceu on-
tem. A justiça se configurou de uma forma esmagadora 
nesta Casa ontem, uma justiça feita àqueles que, ao 
longo de muitos anos, vêm construindo o que o Brasil 
espera de todos nós: torná-lo essa grande potência.

A questão ambiental preocupa todos nós, sem 
dúvida alguma, mais ao produtor rural, que vivia sen-
do massacrado pela opinião pública e também pelo 
Ministério Público. Ontem pudemos dar a ele a tran-
quilidade para produzir.

Então, hoje é um dia feliz por essa conquista e 
por essa justiça que foi feita, mas também é um dia 
feliz porque o Parlamento demonstrou sua força, usou 
das suas prerrogativas de legislar.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os servi-
dores do Poder Judiciário no Estado de Pernambuco 
encontram-se em greve e vão realizar uma assembleia 
hoje à tarde.

Eu quero aqui, em primeiro lugar, emprestar a 
minha solidariedade a essa manifestação. Nós temos 
aqui intermediado inúmeras negociações de vários 
setores do serviço público nacional, reivindicações do 
ponto de vista salarial, do ponto de vista da jornada 
de trabalho, do ponto de vista dos planos de cargos e 
carreiras, e queremos apelar à Presidência do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco para que se possa forta-
lecer essa negociação com os servidores em greve.

Pernambuco tem marcado a sua posição, do pon-
to de vista dos servidores públicos, como um Estado 
em que as categorias do serviço público são atuantes, 
colocam as suas reivindicações e expõem à população 
quais são as suas dificuldades.

Eu quero aqui, mais uma vez, manifestar a minha 
solidariedade aos servidores do Poder Judiciário de 
Pernambuco, apelando ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado que proceda à negociação.

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

cedo a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
eu preciso ir ao Palácio. Eu já abri espaço para cinco 
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
vou dar a palavra a V.Exa.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para regis-
trar que ontem aconteceu no Ministério da Saúde uma 
audiência que teve a participação do Secretário Jorge 
Solla, do Prefeito Henrique, do Secretário Municipal de 
Saúde e de diversos Parlamentares desta Casa para 
buscarem uma solução para a saúde de Salvador.

A participação do Secretário Jorge Solla foi fun-
damental, porque deu o roteiro para a solução: rema-
nejar, na Comissão Bipartite, 21 milhões para fazer 
o aumento do teto; na Tripartite, conseguir mais 70 
milhões de ampliação do teto para Salvador; e usar 
um saldo da Atenção Farmacêutica, em torno de 24 
milhões, para pagar os atrasados que temos hoje, de 
24 milhões, principalmente com entidades filantrópicas 
e instituições federais.

A ideia é fazer um pacote para solucionar o grave 
problema da saúde em Salvador. Penso que um ca-
minho foi apontado, e nós vamos trabalhar para que 
esse caminho se viabilize.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Nunes, por 
1 minuto, e está definitivamente encerrada a conces-
são da palavra neste momento, para dar a palavra ao 
meu Líder.

O SR. JOSÉ NUNES (DEM-BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
me congratular com todos os brasileiros e brasileiras, 
em especial com o povo baiano, pela beatificação de 
Irmã Dulce, ocorrida em 22 de maio passado.

Chamada carinhosamente pelo povo baiano de 
“Anjo Bom da Bahia”, Maria Rita de Souza Brito Lo-
pes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, investiu 
toda uma vida de esforço e dedicação em disseminar 
o amor e a solidariedade ao próximo, sendo sua bea-
tificação pela Igreja Católica Apostólica Romana um 
acontecimento de alta relevância nacional, merecendo 
nossos votos de louvor, na forma do requerimento por 
mim apresentado à Mesa Diretora desta Casa.

Nascida em 26 de maio de 1914, na cidade de 
Salvador, Dulce dos Pobres desde pequena manifes-desde pequena manifes-
tava sua ardente vontade de seguir uma vida religiosa 
e aos 13 anos de idade iniciou sua missão divina de 
ajudar todo tipo de pessoas carentes e necessitadas.

Em 1932, após sua formatura como professora, 
decidiu, então, prestar votos de pobreza, castidade e 
obediência, entrando para a Congregação das Irmãs 
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Missionárias. Irmã Dulce jamais deixou seu hábito, 
jamais o tirou.

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer por esta 
oportunidade de ter protocolado nesta Casa moção de 
solidariedade à Irmã Dulce.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
me congratular com todos brasileiros e brasileiras, em 
especial com o povo baiano pela beatificação de Irmã 
Dulce, ocorrida em 22 de maio passado.

Chamada carinhosamente pelo povo baiano como 
“Anjo Bom da Bahia”, Maria Rita de Souza Brito Lopes 
Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, investiu toda 
uma vida de esforço e dedicação em disseminar o amor 
e a solidariedade ao próximo, sendo sua beatificação 
pela Igreja Católica Apostólica Romana acontecimento 
de alta relevância nacional, merecendo nossos votos 
de louvor na forma do requerimento por mim apresen-
tado à Presidência da Mesa.

Nascida em 26 de maio de 1914, na cidade Salva- de 1914, na cidade Salva-1914, na cidade Salva-, na cidade Salva-na cidade Salva-
dor, Bahia, Dulce dos Pobres desde pequena manifes-desde pequena manifes-
tava sua ardente vontade de seguir uma vida religiosa 
e aos 13 anos de idade iniciou sua missão divina de 
ajudar todo tipo de pessoas carentes e necessitadas.

Em 1932, após sua formatura como professora, 
decidiu prestar votos de pobreza, castidade e obedi-
ência, entrando para a Congregação das Irmãs Missio-
nárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na 
cidade histórica de São Cristóvão, em Sergipe, onde 
recebeu seu hábito, o qual jamais tirou.

Em 15 de agosto de 1934, aos 20 anos de ida-
de, ela foi ordenada freira, recebendo o nome de Irmã 
Dulce, em homenagem a sua mãe. Sempre disposta, 
Irmã Dulce foi fundadora da União Operária São Fran-
cisco e do Colégio de Santo Antônio, voltado para os 
filhos dos operários.

O “Anjo Bom da Bahia” morreu em 13 de março 
de 1992, aos 77 anos, devido a seu estado de saúde 
sempre fragilizado e que inspirava constantes cuida-
dos, os quais jamais foram óbice para sua grande obra 
na busca de melhores condições de vida para aqueles 
que viviam em estado lamentável de miséria.

Em 21 de janeiro de 2009, a Congregação para 
as Causas dos Santos do Vaticano anunciou o voto 
favorável que reconhece Irmã Dulce como venerável, 
o que foi prontamente aprovado pelo Papa Bento XVI, 
através de decreto de reconhecimento de suas virtu-
des heroicas.

Em 9 de junho de 2010, o corpo de irmã Dulce 
foi exumado, velado e sepultado pela segunda vez, 
sendo este o último estágio do processo de beatifica-

ção. Já no mês de outubro de 2010, foi anunciada pelo 
Cardeal Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, D. 
Geraldo Majella Agnelo, a beatificação, última etapa 
antes da canonização de Irmã Dulce, tornando-se a 
primeira beata da Bahia.

A beatificação de Irmã Dulce foi formalizada em 
decreto de 10 de dezembro de 2010, editado após o 
reconhecimento de um milagre pela intercessão da re-
ligiosa na recuperação de uma mulher sergipana que 
havia sido desenganada pelos médicos após sofrer 
uma hemorragia durante o parto.

Com a sua beatificação, Irmã Dulce passa a 
ser reconhecida pela Igreja Católica e por seus fiéis 
como pessoa que se encontra no Paraíso, em estado 
de beatitude, podendo interceder por aqueles que lhe 
recorrem em oração.

Pela importância desta data, a beatificação da 
Mãe dos Desamparados reforça a fé cristã, na certeza 
de que Irmã Dulce continuará, em glória, a sua obra, 
que jamais terá fim.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL, 
Líder do meu partido, PR.

Agradeço a V.Exa. a tolerância para com seus 
colegas, o que permitiu a sete Parlamentares utiliza-
rem a palavra nesta manhã.

Muito obrigado. Tenho certeza absoluta de que 
V.Exa. continua merecendo, cada vez mais, o respeito 
e a consideração de seus pares.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, nobre Pre-
sidente Inocêncio Oliveira.

Quero deixar clara a posição do Partido da Re-
pública em relação às cartilhas, aos filmes que estão 
sendo preparados pelo Ministério da Educação e ao 
material que já foi preparado e distribuído, há 2 anos, 
pelo Ministério da Saúde.

O Partido da República deixa claro e bem defi-
nido que nós somos contra a didática desse material. 
Não somos contra nenhum material que venha a levar 
a população ao entendimento sobre posicionamentos 
sexuais diferentes daqueles que são héteros.

O Partido da República não tem nenhuma discri-
minação, é contra qualquer forma de violência e arbitra-
riedade contra a comunidade gay. Mas deixamos bem 
clara, Sr. Presidente, a nossa posição contra a didática 
que está sendo apresentada. Às vezes, precisamos ser 
agressivos para deixar claros alguns posicionamentos.

Sr. Presidente, nunca a dosagem do remédio 
pode ser maior da que o doente necessita. V.Exa., por 
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exemplo, é médico e sabe disso. A dosagem com a 
qual as políticas públicas, neste sentido, estão sendo 
preparadas e enviadas são muito fortes. Na realidade, 
não condizem com a expectativa de mais de 50 milhões 
de brasileiros, somente dos grupos evangélicos, afora 
praticamente todo o restante da população, com uma 
diferença muito pequena da Igreja Católica Apostóli-
ca Romana, que também tem fileiras cerradas nesse 
contexto contra a maneira virulenta com a qual essa 
didática é apresentada.

Eu quero dizer neste momento também que, há 
20 minutos, o Ministro Fernando Haddad ligou-me, 
dizendo: “Deputado Lincoln, nós estamos aqui para 
rever essas condições das cartilhas. Vou cumprir com 
a minha palavra, que é esta: ‘Nós não vamos liberar 
nenhuma cartilha sem ouvir vocês da Frente Parla-
mentar da Família’. Vocês também têm o compromisso 
anti-homofobia”.

Claro, temos esse compromisso. Mas também 
queremos que o nosso Governo não tenha um com-
promisso antifamília, mas que tenha um compromisso 
com toda a sociedade brasileira.

Então, estou registrando o telefonema do Minis-
tro Fernando Haddad, que ficou comigo mais de 15, 
quase 20 minutos, dizendo que vai manter o seu com-
promisso. E esperamos, claro, que esse compromisso 
seja mantido.

Também recebemos um telefonema da Presiden-
ta Dilma Rousseff, e agora um grupo será recebido no 
Palácio do Planalto pelo Sr. Gilberto Carvalho.

Esperamos que essas coisas tenham solução, 
e que tenhamos políticas públicas tais como aquela 
apostila que foi distribuída no Ceará, elaborada pelo 
cartunista Ziraldo, no que concerne à violência contra 
as crianças. Uma cartilha de alto nível, uma cartilha que 
não agride ninguém e que conscientiza as pessoas.

Da mesma forma, queremos que cartilhas sejam 
feitas por esse mesmo modelo, esse mesmo padrão, 
para as questões homofóbicas, e não cartilhas que 
podem até induzir a sociedade brasileira a estar mais 
agressiva contra aqueles que não podem ser alvo de 
nenhuma agressividade.

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

do continuidade ao período dos pronunciamentos de 
3 minutos, chamarei uns dois inscritos. Em seguida 
voltarei a chamar os inscritos para 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Do-
mingos Dutra, do PT do Maranhão.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, finalmente, a Câmara aprovou o 

chamado Código Florestal. DEM, PSDB e PPS fize-
ram a festa. Os membros da bancada ruralista estão 
com o sorriso largo.

Até aí não vejo nenhum problema, porque o DEM, 
ou “DEMO”, o PSDB e o PPS pegaram uma surra nas 
urnas, então precisam ter a sensação de que tiveram 
alguma vitória. Quanto a isso, não tenho divergência. O 
que eu considero estranho, no meu pouco saber, como 
se diz lá no Maranhão, é que na verdade politicamente 
ganharam o DEM, o PPS e o PSDB, mas quem pro-
moveu a derrota do Governo foi o PMDB e seu Líder, 
o Deputado Henrique Eduardo Alves.

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Deputado Amau-
ri Teixeira, eu destaquei do discurso do Líder duas ex-
pressões que considero bastante fortes e simbólicas. 
S.Exa. disse desta tribuna que os Ministros do PMDB 
que tentassem influenciar os Deputados do PMDB 
para votar com o Governo estavam desautorizados e 
que contra isso não adiantava fazer nada, porque ele 
é quem manda na bancada. E comprovou isso, por-
que teve 99% dos votos do PMDB contra o Governo.

A segunda expressão que eu considerei forte foi 
S.Exa. dizer que o Poder Executivo, que a Presidente 
Dilma estava constrangendo este Parlamento e que 
era hora de o Parlamento brasileiro firmar sua posição, 
sua altivez. Pareceu um discurso do Deputado Ronal-
do Caiado e não o discurso de um Líder de partido da 
Base do Governo.

No meu pouco saber, fico aqui me perguntando 
o que faz o Líder do PMDB adotar um discurso tão 
forte contra o Governo e ainda piorar o texto do De-
putado Aldo Rebelo. Se o relatório do Deputado Aldo 
já é motivo de questionamentos de cientistas, de ex-
-Ministros, da bancada do PT, da Presidente Dilma, a 
Emenda nº 164 ainda piorou esse texto, porque anistia 
os desmatadores, permite que se continue plantando 
em Reserva Legal, desobriga da recuperação dessas 
áreas. Tudo isso foi piorado pela emenda do Deputado 
Henrique Eduardo Alves, do PMDB.

Eu fico me perguntando, Deputado Amauri Tei-
xeira, o que motivou o Líder. Será que foi a disputa 
pela Presidência da Câmara? Está tão longe! Há um 
acordo entre PT e PMDB de que S.Exa. vá suceder o 
Deputado Marco Maia? Será que são cargos? A briga 
por Furnas?

Deixo registrada a minha estranheza. Espero que 
a Presidente Dilma mantenha a sua posição de não se 
curvar a pressões fisiológicas. Nosso apoio primeiro 
é à posição da Presidente Dilma de vetar todos os ar-
tigos que contrariam a política ambiental brasileira e 
os compromissos internacionais assumidos pelo País. 
O Brasil não está só no mundo. A notícia da morte do 
José Cláudio e da Maria Espírito Santo já circula pelo 
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mundo, assim como os desmatamentos. É inadmissí-
vel que se assassinem lideranças simplesmente pelo 
desejo de continuar desmatando. Que a Presidente Dil-
ma não se curve às pressões, às chantagens daqueles 
que só fazem política pendurados em cargos públicos.

Sr. Presidente, deixo, portanto, registrada a minha 
estranheza pela postura do partido que é o segundo 
maior partido da Base, mas que aqui conduziu a der-
rota do Governo. O Deputado Henrique Eduardo Alves 
se comportou como um xerife ao liderar a Oposição 
contra o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Décio Lima, para 
uma breve intervenção. Em seguida falarão os Depu-
tados Amauri Teixeira, por 3 minutos, e Jair Bolsonaro.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que receba 
como lido pronunciamento acerca da adoção no Bra-
sil. Hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção.

Na última segunda-feira, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina foi palco de uma atividade 
muito importante na esteira de despertar o sentimen-
to de solidariedade do povo catarinense, que espero 
seja paradigma para o Brasil. Lá se reuniram o Poder 
Judiciário, a própria Assembleia Legislativa e institui-
ções catarinenses para promover o alargamento das 
campanhas que já vinham sendo efetuadas no Estado.

Solicito a V.Exa. que receba este registro como 
lido.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 25 
de maio é o Dia Nacional da Adoção. Merece, portanto, 
um destaque especial nesta Casa. Convido todos os 
nobres colegas a refletir sobre alguns dados.

Segundo o Cadastro Nacional da Adoção, exis-
tem no Brasil, 4.427 crianças e adolescentes aptos 
a serem adotados, enquanto a lista de pretendentes 
atinge o expressivo número de 26.694.

O número de interessados é mais de seis ve-
zes maior que o de crianças disponíveis para adoção. 
Então, por que ainda existem crianças esperando ser 
adotadas? Este é o cerne da questão.

As crianças que estão em abrigos no País têm, 
em média, de 6 a 11 anos.

Em Santa Catarina, por exemplo, há cerca de 
1.600 crianças em instituições de acolhimento, mui-
tas aguardando adoção. A maioria delas tem idade 
acima de 8 anos. Em contrapartida, 98% das famílias 
que se dispõem a adotar preferem crianças de até 3 
anos de idade.

Esses números nos fazem refletir sobre a impor-
tância da discussão da adoção tardia, não esquecen-
do ainda a adoção sem escolha de etnia, a adoção de 
irmãos e a de crianças com necessidades especiais.

E, neste aspecto, quero parabenizar a campanha 
Adoção: Laços de Amor, lançada na última segunda-
-feira em meu Estado, na Assembleia Legislativa, em 
parceria com o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

Por outro lado, Sras. e Srs. Deputados, temos 
que agilizar a tramitação dos processos de adoção.

E aqui cabe um apelo ao Tribunal de Justiça, que 
se coloca como parceiro nessa cruzada enquanto nós 
e os diversos segmentos da sociedade estamos encar-
regados de conscientizar a população da importância 
desse instituto.

Sr. Presidente, é preciso entender que a adoção 
não existe para suprir nossas carências afetivas e 
pessoais e buscar o filho ou a filha ideal. A adoção é, 
acima de tudo, uma experiência humana com múltiplas 
expressões. E digo isso por experiência própria, pois 
sou pai de filho adotivo e conheço muitos colegas nesta 
Casa que compartilham dessa maravilhosa experiência.

A adoção requer uma abertura permanente para 
o estudo, para o debate, para a troca de experiências.

E aqui faço um registro e um agradecimento mui-
to especial aos grupos de apoio à adoção em Santa 
Catarina, peças fundamentais para que pais e filhos 
adotivos não se sintam sozinhos na sua experiência 
particular de família constituída pelos laços do afeto, 
e não pelos laços de sangue.

Mas, acima de tudo, é de fundamental importân-
cia que as barreiras ainda existentes sejam rompidas 
através de informação e conscientização humanitária.

Que os paradigmas se quebrem, e que o pre-
conceito existente em torno da adoção, principalmente 
a adoção tardia, seja extirpado da nossa sociedade.

Afinal, Sr. Presidente, o futuro de milhares de me-
ninos e meninas no País depende desse novo olhar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, reconhecendo que V.Exa. 
é um dos mais presentes na condução desta Mesa, 
quero invocar o seu testemunho.

Eu ontem vi nesta Casa alguns Parlamentares 
que eu nunca tinha visto neste ambiente. A Casa esta-
va cheia. Parlamentares que eu nunca tinha visto aqui, 
e eu só ando neste plenário, estavam neste recinto 
ontem para votar uma matéria de interesse do grande 
capital, do grande negócio.

Nós temos uma pauta social acumulada, e não 
há esse mesmo interesse por ela. Este plenário parece 



26020 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

até reunião da bancada do PT. Estão aqui quase que 
exclusivamente Parlamentares do PT, o que mostra a 
ressaca, como sempre a desmobilização na hora de 
vencer a pauta social.

Nós queremos que aqueles que votaram pelo 
desmatamento, pela agressão ambiental, venham 
votar as 40 horas semanais para os trabalhadores; 
venham votar a PEC 29, para resolver o problema de 
financiamento da saúde; venham votar o fim do fator 
previdenciário; venham votar, caro Deputado Waldenor 
Pereira, caro Deputado Sibá Machado, a PEC que ex-
tingue o trabalho escravo; venham votar o piso salarial 
dos agentes comunitários de saúde e de combate às 
endemias; venham votar as 30 horas para as enfermei-
ras. Ou seja, venham votar a pauta social acumulada.

A pauta social não tem prioridade. Não vemos 
a mesma mobilização. Os ruralistas, em nome do in-
teresse econômico, atropelaram toda a pauta social, 
passaram por cima dos interesses da maioria da so-
ciedade. Não estão aqui no quotidiano, não estão aqui 
para vencer a pauta social. Eu quero que aqueles que 
se mobilizaram tanto para degradar, para destruir o 
meio ambiente, venham esgotar, com o mesmo entu-
siasmo, a pauta social represada nesta Casa.

Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de demons-
trar meus sentimentos pela morte do grande líder da 
comunidade negra deste País, Abdias do Nascimento. 
Meu respeito e minha solidariedade a todos, Deputa-
da Benedita. V.Exa. tanto militou com ele no Rio de 
Janeiro. Minha homenagem ao nosso amigo doutor 
honoris causa pela Universidade da Bahia Abdias do 
Nascimento.

O SR. VICENTE CANDIDO (PT-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu também registro 
nossos sentimentos pela perda do grande brasileiro 
Abdias Nascimento, que morreu ontem, no Rio de Ja-
neiro, aos 97 anos.

Esta Casa deveria prestar uma homenagem mais 
contundente ao ex-Deputado e ex-Senador, drama-
turgo que revolucionou o teatro brasileiro, militante e 
historiador, o primeiro Deputado a apresentar nesta 
Casa um projeto de cotas para os afrodescendentes.

Sentimos muito essa perda. Seu exemplo de vida 
e suas posições políticas sempre foram referências 
muito fortes para todos nós brasileiros militantes ne-
gros, para todos aqueles que defendem a causa dos 
negros no Brasil.

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, Sras. e Srs. Deputados, hoje, com toda certeza, 
nós todos estamos com um peso a menos em nossos 
ombros. Eu acredito que, entre todos os debates que 
aconteceram aqui, ontem, na questão do Código Flo-

restal venceu o Brasil, porque esta Casa votou. Certo 
ou errado, hoje nós temos um Código votado neste 
plenário.

Quero homenagear toda a comunidade coopera-
tivista brasileira. Na condição de cooperativista, saúdo 
Vergílio Perius, o meu Presidente da OCERGS, enti-
dade do Rio Grande do Sul; Márcio Freitas, Presidente 
da OCB; assim como os agricultores brasileiros que 
lutam e trabalham e em nenhum momento gostam de 
ser tratados como bandidos. Bandidos há em todos os 
setores. Agora, nós votamos um Código que, pela im-
prensa, parece não ser o que foi aprovado aqui. Muita 
gente está dizendo muita coisa hoje, mas sequer leu 
o relatório do Deputado Aldo Rebelo.

Mas eu quero aproveitar a oportunidade para, 
além de ressaltar que estou feliz por ter sido aprovado 
o Código Florestal, fazer uma homenagem à Federa-
ção das Associações de Municípios do Rio Grande do 
Sul, a FAMURS, representante dos 496 Municípios do 
nosso Estado, que completou ontem 35 anos de histó-
ria. Na pessoa do Presidente Vilmar Zanchin, Prefeito 
de Marau. Parabéns à FAMURS pela luta. A luta da 
FAMURS é a nossa luta neste plenário: pelos restos 
a pagar do Governo Federal, pré-sal, pacto federativo, 
lutas importantíssimas que incorporamos permanen-
temente neste plenário.

E incorporamos também duas outras grandes lu-
tas: pela duplicação da BR-386 – necessitamos que ela 
chegue a Iraí, a Lajeado e, depois, volte ao Município 
de Iraí, completando a duplicação – e pela duplicação 
da BR-116, de Porto Alegre a Rio Grande, fundamental 
para o desenvolvimento do Estado.

Quanto ao PAC para as obras da Copa do Mundo 
de 2014, as obras do Aeroporto Internacional Salgado 
Filho e as obras do metrô de Porto Alegre, o Prefeito 
José Fortunati tem trabalhado muito por elas.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que ama-
nhã, finalmente, vai comparecer à Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa 
o Almirante Othon Pinheiro para falar sobre a energia 
nuclear no Brasil. E daqui a pouco, vamos votar...

Sr. Presidente, nós vamos destacar, na votação da 
Medida Provisória nº 517, a criação do RENUCLEAR, 
que acredito ser uma grande vergonha para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, tivemos um grande embate 
ontem à noite, e a nossa leitura dolorosa é a de que 
se aprovou, no essencial, uma licença para desmatar.

E no Brasil há também licença para matar. Tragi-
camente, também ontem, no amanhecer desse 24 de 
maio, dois extrativistas de um assentamento susten-
tável do sudeste do Pará, Maria do Espírito Santo e 
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José Cláudio Silva, um casal, foram trucidados, foram 
mortos a mando, ao que tudo indica, de madeireiros 
contrabandistas. José Cláudio textualmente se dizia 
ameaçado. Há gravações e depoimentos dele nesse 
sentido.

Eu queria, por outro lado, Sr. Presidente, registrar 
uma belíssima luta – infelizmente, recorrente – dos...

(O microfone é desligado.)
O SR. CHICO ALENCAR – Peço sua paciência 

para acabar a frase.
É a luta dos professores, dos educadores de 

Duque de Caxias, Município que tem muitos recursos, 
mas não cumpre compromissos com a melhoria da 
educação. Eles estão em greve, em luta por melhores 
condições de trabalho e de salário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, para falar por 3 minutos, 
ao ilustre Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, não 
podemos, por um ato isolado, querer desqualificar a 
bancada ruralista, responsável por alavancar este País 
no tocante à exportação, etc.

Mas o assunto de que vou tratar é outro, Sr. Pre-
sidente. Semana passada esteve presente nesta Casa 
o Ministro da Educação, Fernando Haddad, convocado 
às pressas pelo Líder do Governo para uma audiência 
com a bancada evangélica. E o Ministro mentiu, ao di-
zer que nada sabia sobre o kit gay.

Eu quero aqui tocar em alguns assuntos para 
provar que o Ministro mentiu, levando-se em conta a 
audiência pública ocorrida nesta Casa, em 23 de no-
vembro do ano passado, à qual esteve presente o repre-
sentante do Ministro, Sr. André Lázaro, Secretário de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.

Disse, naquele momento, o Secretário André 
Lázaro: “O Ministro Fernando Haddad tem sido extrema-
mente atento a essa agenda do respeito à diversidade”. 
Quer dizer, o Ministro sabe o que está acontecendo.

E continua: “O Ministro participou de alguns en-
contros com grupos LGBT”. Ou seja, esteve presente.

Continua ainda o Sr. André Lázaro: “Por suges-
tão do próprio Ministro e por recomendação de grupo 
LGBT, neste momento está na Espanha uma Comissão 
composta de” – atenção, visitantes! Uma Comissão na 
Espanha composta de – “dois professores universitá-
rios, um representante da comunidade gay, um repre-
sentante da comunidade travesti e um representante 
da comunidade lésbica”. E houve um burburinho na 
Comissão porque faltou o representante da comuni-
dade bissexual ou travesti.

Esse é o padrão de gente que mandaram para 
fora do País. Não interessa a qualificação. Tinha que 

haver um gay, um travesti e uma lésbica para, na Es-
panha, tratar de assunto referente à diversidade sexual.

Continua André Lázaro: “O Conselho Nacional 
de Educação acaba de aprovar diretrizes curriculares 
para educação básica na área da diversidade sexual”.

E o Ministro disse que não sabia de nada?
Lá na frente, a Sra. Lena Franco, representante 

da ONG ECOS, Comunicação em Sexualidade, come-
mora: “Ficamos bastante contentes com a aprovação 
desse material pelo MEC”.

E o que é mais grave, Sr. Presidente: no progra-
ma Domingo Espetacular, da semana passada, o Sr. 
Beto de Jesus, Vice-Presidente da Associação Brasi-
leira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais, quando ouviu o Ministro dizer que não sabia 
de nada, afirmou duas vezes: “O Ministro amarelou”. 
Um homossexual dizer que o Ministro amarelou é um 
absurdo, Sr. Presidente!

Para concluir, quero dizer ainda duas coisas: pri-
meiro, que estamos recolhendo assinaturas para uma 
PEC que definirá o que é casamento, logicamente entre 
um homem e uma mulher. E impediremos, proibiremos, 
com essa PEC, a adoção de crianças por casais que 
não sejam formados por homem e mulher.

Bons tempos aqueles de 30, 40 anos atrás, que 
o pessoal chama de “anos de chumbo”, onde se via 
nas escolas a seguinte frase: “Um País se constrói com 
homens e livros”. Hoje, neste novo Governo, pensa-se 
que democracia se constrói com gays e livros do MEC 
que ensinam errado.

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

cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Assis Carvalho.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar que ontem estive com o Ministro Mário Negro-
monte, acompanhando o Governador Wilson Martins, 
para reivindicar três grandes obras para o meu Estado.

Primeiro, estamos, através do PAC Mobilidade, 
lutando por um projeto de 10 quilômetros de metrô, 
obra que custará 18 milhões de reais.

Nossa segunda reivindicação é o Rodoanel – obra 
de 76 milhões de reais –, que liga a BR-316 à BR-343 
e tem 28 quilômetros.

A terceira reivindicação diz respeito ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida, para beneficiar principalmen-
te as comunidades rurais. No interior do Piauí, infeliz-
mente, ainda há muitas pessoas que necessitam de 
uma casa decente para morar, de um espaço digno 
para abrigar sua família.
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Portanto, apresentamos esses três projetos, 
acompanhando o Governador Wilson Martins, e es-
peramos ser atendidos em todos os nossos pleitos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estivemos 
ontem, no início da noite, juntamente com o Senador 
Ciro Nogueira, com o Ministro Mário Negromonte, 
acompanhando o Governador do nosso Estado, Wilson 
Martins, para tratar da expansão do metrô de Teresina 
e da construção do Rodoanel, obra que irá desafogar 
o transito urbano em nossa Capital. Aproveitamos para 
solicitar ao Ministro a expansão do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para a zona rural no interior do Piauí.

O Ministro foi muito solícito e nos respondeu que 
um programa da Presidenta Dilma já está em andamen-
to para a expansão de residências para os Municípios 
de menos de 20 mil habitantes, contemplando, dessa 
forma, famílias que residem na zona rural.

Depois de boa explanação do Governador Wilson 
Martins sobre a necessidade e viabilidade das obras 
do metrô e do Rodoanel, o Ministro reconheceu sua 
procedência e prometeu se empenhar para viabilizar 
os projetos através do PAC Mobilidade e do Pró Trans-
porte. Isso irá contribuir de forma sensível para a qua-
lidade de vida do povo de Teresina.

A primeira compreende o complemento de um 
trecho de 10 quilômetros de trilhos e custará cerca de 
200 milhões. O Rodoanel, que terá 28 quilômetros, 
interligará as BRs 316 e 343, aí incluída a construção 
uma ponte sobre o Rio Poti. Essa obra deverá reduzir 
o tráfego diário de 5 mil veículos pesados na Capital, 
desafogando o transito urbano.

Outros projetos que contemplam Municípios do 
interior do Estado foram encaminhados.

Queremos agradecer, fazendo com que fique 
registrado nos Anais da Casa, ao Ministro Mário Ne-
gromonte e à Presidenta Dilma o carinho com que têm 
tratado o Estado do Piauí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, a fim de saudar seus conter-
râneos, concedo a palavra ao ilustre Deputado Sérgio 
Moraes.

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho a honra de receber hoje, da minha cida-
de, Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, o Prof. 
René Luiz Seibert, a Profa. Marli Lenz Wartchow e a 
Profa. Ivonne Maria Gassen, junto com seus alunos 
de Ciências Contábeis, que aqui estão. São pessoas 
de vários Municípios da minha região, Cachoeira do 

Sul, Encruzilhada, enfim, aquela região que compõe 
a grande Santa Cruz.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, es-
ses professores e alunos nos dão hoje a honra de vi-
sitar o Congresso Nacional. Já os acompanhamos em 
alguns pontos; depois, queremos acompanhá-los às 
Comissões, a fim de observarem como funcionam, e 
vamos até o Senado.

Então, esta Casa trazer jovens para visitá-la, 
pessoas que realmente vão ter de assumir este País 
logo ali na frente, é para nós um ponto alto do Con-
gresso Nacional.

Sejam todos bem-vindos, professores e alunos. 
Muito obrigado pela presença. Gostaríamos que no fu-
turo, talvez, alguns de vocês possam compor, se Deus 
quiser, este Congresso, para alavancar mais o nosso 
Estado e o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDENOR PEREIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero congratular-me com a população 
do Município de Palmas de Monte Alto, que em 19 de 
maio comemorou 171 anos de emancipação política.

Trata-se de um dos Municípios mais antigos do 
Estado da Bahia, que compõe o território de identida-
de do sertão produtivo, a Serra Geral da Bahia, com 
população aproximada de 21 mil habitantes e com 
principal base econômica na agropecuária.

No dia 19 de maio foi realizada grande progra-
mação artística, cultural e cívica em comemoração 
do aniversário.

Quero cumprimentar os companheiros Moacir, 
Selma, Sebastião e Cleiton, os companheiros do Partido 
dos Trabalhadores e as lideranças daquele Município.

Cumprimento também o Sr. Prefeito Manoel Ru-
bens por esse dia em que se comemorou 171 anos 
de emancipação política desse importante Município 
do interior do Estado da Bahia.

Palmas do Monte Alto é também uma região muita 
rica, com uma biodiversidade riquíssima, especialmente 
no que diz respeito a recursos hídricos.

No tempo que me resta, Sr. Presidente, quero 
também destacar o Dia Nacional do Café, comemo-
rado ontem.

O planalto de Vitória da Conquista, que envolve 
13 Municípios, hoje é responsável pela maior produ-
ção de café do Estado da Bahia. Na década de 70, o 
Município de Vitória da Conquista integrou-se ao Plano 
Nacional de Recuperação e Renovação dos Cafezais. 
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Naquela oportunidade, foram plantados 100 mil hecta-
res de café arábica. Hoje, a região é responsável pela 
produção aproximada de 600 mil a 700 mil sacas de 
café por ano – já chegou a produzir 1 milhão de sacas.

Por isso, minhas homenagens aos cafeicultores, 
desde os pequenos até os maiores cafeicultores do 
Município.

Saúdo o Presidente da Cooperativa Agropecu-
ária, Claudionor Dutra, e também o Dr. João Lopes, 
Presidente da Associação de Produtores de Café da 
Bahia, mas quero especialmente cumprimentar o gran-
de número de trabalhadores da agricultura familiar res-
ponsáveis pela colheita do café. Essa cultura é grande 
absorvedora de mão de obra.

Portanto, minhas homenagens a Palmas de Monte 
Alto, à sua população e aos cafeicultores do planalto 
de Vitória da Conquista.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Sr. Deputado Josias Gomes.

O SR. JOSIAS GOMES (PT-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nos últimos anos, o setor de mineração na 
Bahia tem experimentado uma grande aceleração em 
seu ritmo de atividade. Prova do que acabo de afirmar 
é que, nos últimos 4 a 5 anos, a Bahia é o Estado que 
apresentou a maior quantidade de pedidos de pesquisa 
mineral, ficando à frente de tradicionais Estados mine-
radores, como Minas Gerais, Pará e Goiás.

Também têm sido rápidos os resultados desse 
interesse pela pesquisa do subsolo baiano. Nesses 
últimos anos, foram descobertos importantes jazidas 
de minério de ferro, em Caetité e Coração de Maria; 
de bauxita, numa faixa de cerca de 200 quilômetros 
de extensão, entre Jaguaquara e Vitória da Conquis-
ta; de ferro-vanádio, em Maracás; e, com maior des-
taque, a maior mina de níquel descoberta nos últimos 
10 anos, na América Latina, e a terceira maior mina a 
céu aberto em todo o mundo, localizada no Município 
de Itagibá, que iniciou suas operações de produção 
em dezembro de 2009 e, no dia 16 de janeiro último, 
realizou seu primeiro embarque, pelo porto de Ilhéus, 
de um carregamento de concentrado de níquel desti-
nado a uma unidade industrial do grupo multinacional 
russo Norilsk, localizada na Finlândia.

Para que se tenha uma ideia da importância que 
o setor mineral tem, hoje, na Bahia, basta citar que o 
Estado é o quinto em produção mineral no País, sen-
do que, até o final do corrente ano, deverá alcançar 
a quarta posição, o que deve realmente ocorrer, pois, 
segundo o Governo Estadual, até o ano de 2013, estão 
previstos investimentos no setor mineral que beiram 
os 13 bilhões de reais!

Segundo o Diretor Técnico da Companhia Baiana 
de Produção Mineral, Rafael Avena Neto, a Bahia é 
na atualidade o Estado brasileiro com maior potencial 
em termos de novas minas no Brasil. De acordo com 
suas informações, o Estado produz 40 tipos diferentes 
de minérios e mais de 350 empresas estão estabeleci-
das no segmento de mineração, havendo uma grande 
expectativa de ampliação da produção estadual com a 
entrada em operação das empresas que atuarão nas 
produções de ferro, vanádio e bauxita.

Além disso, o Estado da Bahia ocupa a primeira 
colocação entre os Estados brasileiros na produção 
de urânio, barita, cromita, magnesita, talco e sal-gema; 
sendo o segundo maior produtor nacional de cobre, 
bentonita, níquel e gemas como ametista, esmeralda 
e água marinha.

Aliás, no que tange ao setor de gemas e metais 
preciosos, a Bahia tem, hoje, lições para dar ao País, 
para garantir o crescimento mais acelerado desse se-
tor da economia mineral.

Com a redução para 4% do ICMS no segmento de 
gemas – isto é, pedras preciosas ainda não lapidadas 
– e joias, o setor ganha fôlego para atrair novas empre-
sas e aumentar a competitividade em nível nacional.

A expectativa é que, com essa redução de carga 
tributária, haja um aumento na formalização de empre-
sas do setor e aconteça a retomada do crescimento na 
produção e na exportação, com a consequente gera-
ção de mais renda e empregos formais, pois, segundo 
o Secretário da Indústria, Comércio e Mineração do 
Estado da Bahia, James Correia, todos os países que 
se tornaram polos industriais e de comercialização de 
gemas e joias de escala internacional estabeleceram 
uma carga tributária incidente sobre o setor em níveis 
razoáveis, evitando onerá-lo excessivamente.

Em vista de tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, podemos afirmar, com orgulho, que dentro 
de pouco tempo estará contribuindo ainda mais para 
alçar o Brasil a um lugar de destaque entre as nações 
prósperas e desenvolvidas do mundo.

Muito obrigado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de ter um tempo maior para desenvolver minha 
ideia, mas, nesses 3 minutos, vou tentar elaborar um 
pensamento sobre o momento que vivemos.

Hoje estamos em um momento muito triste por 
causa da votação de ontem. Viemos de uma eleição 
presidencial que foi, no segundo turno, carregada de 
muito preconceito contra as mulheres, a religião e a 
diversidade no nosso País. Mas, felizmente, o projeto 
democrático de inclusão e desenvolvimento liderado 
pelo Presidente Lula ganhou as eleições.
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Ontem votamos um projeto que foi semelhante 
ao processo eleitoral do segundo turno da eleição pas-
sada, em que o aspecto central era a ganância para 
poder ganhar o voto e vencer a eleição. Era isso. Pes-
soas, neste País – lideranças políticas –, abriram mão 
das suas convicções para poder, naquele momento, 
defender um projeto egoísta e preconceituoso.

O que vimos no debate sobre o Código Florestal 
ontem não foi o pequeno agricultor versus o grande 
agricultor, mas um setor da agricultura imbuído em dizer 
que produz grãos para a exportação em detrimento do 
alimento do nosso País, porque quem produz alimentos 
no Brasil é o pequeno agricultor, a agricultura familiar 
e os pequenos assentamentos de reforma agrária. 
Vimos a ganância por mais lucro em detrimento da 
questão ambiental.

Nós, que somos um País na vanguarda do res-
peito à natureza, ao meio ambiente, ontem tivemos um 
retrocesso, assim como no processo democrático, no 
segundo turno da eleição passada no que se refere 
ao comportamento de muitas lideranças.

Ontem nós retrocedemos. A minha esperança 
é que possamos avançar no Senado. A minha espe-
rança é que quando a matéria voltar para esta Casa 
a maioria dos Deputados tenha consciência de que o 
projeto vencedor neste País deve aprofundar cada vez 
mais a conquista do povo brasileiro e não retroceder. 
O retrocesso dá sinais ruins para nossa sociedade e 
para nossa juventude.

Sr. Presidente, quero concluir dizendo que ontem 
foi um dia triste não simplesmente para aqueles que 
defendem a questão ambiental, mas também para 
aqueles que defendem a democracia, o desenvolvi-
mento do nosso País, que está crescendo em todos 
os segmentos da sociedade.

Estou com medo de que outras conquistas do 
povo brasileiro venham a debate aqui e retrocedam. 
E isso é perigoso para todos nós Parlamentares, to-Parlamentares, to-, to-
dos nós democratas, todos nós que queremos fazer o 
nosso País ser vanguarda em vários aspectos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem, à noite, na votação do Código Florestal, houve 
também a votação de uma emenda chamada “Vergo-
nha do País”, que vai contra todas as decisões impor-
tantes de preservação que o Brasil adotou e que têm 
merecido o reconhecimento internacional.

Assim como fez o Presidente Lula, agora a Pre-
sidenta Dilma Rousseff, uma grande mulher, grande 
Presidenta, grande brasileira, desenvolve todo um 
trabalho para que o Brasil continue sendo visto como 
uma nação que tem projeto, que não precisa copiar 

os estragos de outros países, mas, sim, construir algo 
novo, extraordinário e democrático.

Deixo registrada a minha gratidão à Presidenta 
Dilma, e reconheço o esforço do Líder Paulo Teixeira e 
do Líder Deputado Cândido Vaccarezza, o trabalho que 
fizeram na busca do entendimento na noite de ontem.

Também quero deixar registrada minha preocu-
pação com a forma de agir da Oposição, que foi der-
rotada nas urnas. Agora, ela está tentando criar um 
clima para desestabilizar ou tirar o foco de um proje-
to importante para o País, a erradicação da pobreza, 
questão estratégica da Presidenta Dilma, para que 
nenhuma mulher, jovem, criança, enfim, nenhum ser 
humano deste País passe fome, deixe de ter acesso 
à escola, nem fique sem formação.

E aproveito para citar o caso Palocci, sobre o qual 
S.Exa. já deu todas as explicações. Aliás, como disse o 
Líder da nossa bancada, o Deputado Paulo Teixeira, se 
a legislação no que se refere à consultoria está errada, 
vamos trabalhar para que ela melhore e se aperfeiçoe. 
Agora, não podemos criar climas que atrapalhem a 
continuidade de projeto que está fazendo tão bem ao 
povo brasileiro e ao Brasil, que, ao ser sede da Copa 
e das Olimpíadas, será colocado num patamar estra-
tégico no mundo, como o fez o Presidente Lula e está 
sendo continuado pela Presidenta Dilma.

Sr. Presidente, essa forma de comportamento da 
Oposição mostra o desespero de quem foi derrotado, 
de quem não admite que, pela primeira vez na história 
do Brasil, tenhamos eleito um operário e agora uma 
mulher Presidente da República, alguém que tem um 
olhar especial para as mulheres, para as crianças, 
para os pobres, dando continuidade ao trabalho do 
Presidente Lula.

Quero parabenizar o nosso Governo e dizer que 
a bancada do PT e a base aliada precisarão, cada vez 
mais, estar juntas nesse processo, para que o projeto 
para o Brasil continue no patamar do desenvolvimen-
to, com distribuição de renda e preservação do meio 
ambiente. Que a riqueza produzida seja preservada, 
para que, no futuro, não venhamos dizer: “Que pena 
que copiamos dos países que anteriormente...” 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência tem o prazer de saudar os alunos do Colégio 
Nossa Senhora das Graças, de São Paulo, Capital.

Esta Casa é de vocês, esta é uma Casa do Poder 
Legislativo do Brasil, o poder mais diretamente ligado 
ao povo, onde são discutidos todos os problemas do 
Brasil e votadas as leis fundamentais para o cresci-
mento socioeconômico do País.

Recebam minha homenagem e meu abraço fra-
terno. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, do PTB, de São Paulo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orado.) – Sr. Presidente, 
também cumprimento os alunos do Colégio Nossa 
Senhora das Graças. É uma alegria tê-los nesta nos-
sa sessão.

Mas, quero registrar meus cumprimentos ao Ve-
reador José Carlos Gomes – Cal, de Pindamonhanga-
ba, que apresentou projeto de lei, já aprovado, conce-
dendo-me o título de Cidadão Pindamonhangabense. 
Oportunamente, estarei lá para receber esse título com 
muita alegria e satisfação, até porque foi com muita di-
ficuldade que nós conseguimos aprovar, junto à ANTT, 
a construção de um viaduto na Dutra, no Bairro das 
Campinas, uma antiga reivindicação daquela cidade. 
O pedido também foi apresentado pelo Vereador Cal.

Cumprimento ainda o Vereador Domingão, de 
Joanópolis, que apresentou proposta de concessão do 
título de Cidadão Joanopolense a mim – proposta que 
também foi aprovada. Tenho certeza de que a nossa 
luta em Joanópolis para a adaptação da Cachoeira 
dos Pretos foi um dos motivos que permitiu o recebi-
mento desse título.

Registro também a posse dos técnicos industriais 
e do Presidente Wilson Wanderlei Vieira na Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais – FENTEC. Estive 
presente à solenidade, ocasião em que também fui 
homenageado.

Registro igualmente a realização, pelo Sindicato 
dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo 
– SINAFRESP, de seminário sobre reforma tributária 
e cumprimento o Presidente Ivan Netto Moreno pela 
grande e extremamente importante reunião da SINA-
FRESP. Nós, inclusive, mostramos a eles que essa 
reforma tributária é apenas para fazer de conta. Na 
verdade, não vai acontecer nada. Mas querem a tal 
desoneração tributária para, sem dúvida alguma, com-
plicar a vida da Previdência e da Assistência Social, 
que já passam por uma série de dificuldades.

Quero registrar com ênfase a palestra que fiz so-
bre o Estatuto do Idoso para os alunos da Universidade 
Aberta para Envelhecimento Saudável – UNAPES, do 
Serviço de Geriatria e Gerontologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto ao 
Instituto da Criança. Cumprimento a Catharina, que foi 
quem me fez o convite para que lá estivesse.

Registro também a solenidade de entrega do 
Prêmio SINDUSFARMA de Qualidade, ocorrido na 
última segunda-feira, evento ao qual estive presente.

Cumprimento o Paulo Roberto Silva Santos, re-
eleito Presidente do Conselho Comunitário de Segu-

rança – CONSEG Cidade Ademar, um CONSEG bas-
tante atuante. Estamos lutando juntos para resolver a 
questão da extensão do Metrô Jabaquara até a Cidade 
Ademar e Pedreira, uma reivindicação bastante grande.

Quero lembrar que a retomada das obras de 
conclusão do trólebus Diadema/Shopping Morumbi foi 
uma luta daquele CONSEG, assim como a instalação 
do Poupatempo em Cidade Ademar, no Jardim Miriam. 
Aquele CONSEG também colaborou muito no trabalho 
político que fizemos pela manutenção da agência da 
Previdência Social de Cidade Ademar, que está quase 
concluída para ser inaugurada na Avenida Santa Ca-
tarina. Foi uma luta muito grande daquela comunidade 
da Cidade Ademar.

Sr. Presidente, lembro que essa região, por muito 
tempo, teve carência de atendimento na Previdência 
Social. Na época em que o Carlos Eduardo Gabas foi 
Ministro da Previdência – hoje é o Secretário-Geral do 
Ministério –, nós instalamos a agência da Previdência 
Social em Jabaquara, na Rua dos Cambuís, e também 
instalamos a agência da Previdência Social da Pedreira, 
na Av. Nossa Senhora de Sabará, que atende a grande 
número de pessoas.

Está pronta para ser inaugurada, além da Agência 
da Ademar, a Agência de Capela do Socorro, no Largo 
do Socorro, que também atenderá a muitas pessoas.

Já pedimos à Previdência Social a instalação de 
uma agência no Jardim Ângela, que precisa – além da 
extensão do Metrô de Capão Redondo para o Jardim 
Ângela e também do trem da CPTM até Varginha – 
desse atendimento, que é extremamente importante 
para os segurados da Previdência Social.

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

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho à tribuna registrar que há 30 anos, no Município 
de Lajeado, no Rio Grande do Sul, um senhor que era 
alcoólatra resolveu se recuperar. E, além de se recu-
perar, ele montou uma clínica central, uma clínica de 
tratamento para os usuários de droga e alcoólatras.

Esse senhor se chama Roque Lopes, e, duran-
te todos esses anos, décadas de trabalho, atendeu a 
mais de 25 mil pessoas, recuperou milhares de vidas. 
Agora, lamentavelmente, tivemos notícias de que essa 
clínica está prestes a fechar, em razão de uma portaria 
de 2008, do Governo do Estado, que exige uma série 
de requisitos que tornam inviável sua manutenção.

Eu tenho dito com muita firmeza, Sr. Presidente, 
que tratar de usuários de droga é muito importante, 
mesmo que esse tratamento tenha que ser eventual-
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mente em ambientes que ainda não estejam comple-
tamente adequados, como quer o Governo. É melhor 
tratar um usuário de droga embaixo de uma marquise 
de uma ponte do que jogá-lo na rua.

Há pouco tempo uma portaria, em Brasília, queria 
proibir que as clínicas usassem a palavra de Deus, a 
fé, para recuperar usuários.

Por isso, Sr. Presidente, ficam uma homenagem 
a Roque Lopes, esse grande cidadão gaúcho, pelo 
trabalho que fez até agora, e o apelo para que esse 
trabalho continue para salvar vidas.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Sem re-
visão do orador.) – Muito obrigado, nobre Presidente 
Inocêncio.

Sr. Presidente, poucos dias atrás o Brasil inteiro 
ficou comovido com o depoimento de uma educado-
ra, uma professora do querido Estado do Rio Grande 
do Norte, Estado do meu Líder, Henrique Eduardo 
Alves. Essa educadora abriu seu coração numa audi-
ência pública e detonou, usando a linguagem popular, 
falando do sofrimento dos estudantes brasileiros, da 
merenda escolar de péssima qualidade, dos salários 
péssimos e horrendos ao qual estão submetidos nos-
sos educadores.

Amanda Gurgel virou uma celebridade. Essa edu-
cadora do Rio Grande do Norte já foi ao Domingão do 
Faustão, já foi ao programa da Ana Maria Braga. Não 
era nem a intenção dela virar celebridade. E o que ela 
falou reflete a opinião real dos educadores, dos pro-
fessores brasileiros, reflete a necessidade extrema de 
os gestores públicos passarem a visualizar o problema 
da educação no Brasil.

No Estado do Pará, existe um Município de nome 
Barcarena, que é um dos maiores polos industriais da 
América Latina. Esse Município é rico, recebe algo em 
torno de 30 milhões de reais, e ali os professores estão 
em greve. Os alunos comem no chão.

O Ministério Público entrou com uma ação crimi-
nal, não contra o Prefeito, mas contra uma organiza-
ção criminosa que há muitos anos vem dilapidando, 
roubando, assaltando aquele Município, colocando 
aquelas pobres pessoas ao léu, na sarjeta, com baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano, com falta de em-
prego, com falta de comida. Os alunos recebem uma 
merenda de péssima qualidade. O Ministério Público 
já entrou com várias ações criminais.

Quero parabenizar a Promotora de Justiça, Dra. 
Ana Maria Magalhães, do Ministério Público, a Justiça 
do Estado do Pará e acionar a Polícia Federal e a Jus-
tiça do Brasil para focarem essa extrema necessidade.

(O microfone é desligado.)
O SR. WLADIMIR COSTA – Vou concluir, meu 

Presidente. Há tempo e pouca gente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mas 
há um na lista de...

O SR. WLADIMIR COSTA – Desculpe-me, eu 
não estava visualizando o colega. Não o estava visu-
alizando, apesar de que o colega é muito contemplado 
aqui e prestigiado com vários minutos, porque é uma 
pessoa muito querida e muito lutadora pelo seu Estado.

Quero parabenizar a Justiça e chamar a atenção 
para essa organização criminosa que está assaltando 
o Município de Barcarena, no Estado do Pará.

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

cedo a palavra ao Deputado Jilmar Tatto, que dispõe 
de 3 minutos na tribuna.

Em seguida darei a palavra aos Deputados Sibá 
Machado, Alfredo Sirkis e a nossa querida Deputada 
Benedita da Silva.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para defender 
o Ministro Antonio Palocci. Por que faço isso? Porque, 
mais uma vez, ele está sendo acusado injustamente. 
Foi assim na época da quebra do sigilo bancário de 
Francenildo. Ele ficou anos respondendo no Supremo 
Tribunal Federal e, depois, foi absolvido. Agora, por 
ter feito consultorias públicas e ter pago os impostos 
devidos ao ISS está sendo acusado de forma injusta.

Há aqui uma verdadeira quebra de sigilo fiscal 
– e a Constituição garante o sigilo fiscal – feita prova-
velmente por funcionários da Prefeitura de São Paulo.

O Ministro Palocci tem uma história de vida. Além 
de médico e ex-Prefeito de Ribeirão Preto, ex-Deputa-
do Federal, foi o responsável pela carta ao povo bra-
sileiro que elegeu o Presidente Lula, que mudou este 
País, que criou as condições para mudar a estrutura 
econômica do Brasil. Depois, quando foi Ministro da 
Fazenda, Palocci foi responsável por dar estabilidade 
econômica, por controlar a inflação e criar as bases 
para que o Brasil pudesse crescer – e continua cres-
cendo – desde 2003.

Se o Brasil hoje é uma potência, se tem esta-
bilidade política e econômica, se tem crescimento 
econômico, se tem respeitabilidade lá fora, deve prin-
cipalmente a esse homem, a essa pessoa que está à 
frente da Casa Civil.

Na verdade, Ministro Palocci, o alvo não é V.Exa. 
O alvo é a Presidenta Dilma. Isso vem daqueles que 
não querem que o Brasil dê certo. São os urubus de 
plantão. São os que querem o quanto pior, melhor. São 
os que não querem ver a desigualdade social diminuída 
neste País. Há muito tempo, existe essa desigualdade 
social, mas, graças ao Governo Lula e agora à Pre-
sidenta Dilma, nós estamos conseguindo diminuí-la.
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Portanto, o que está em jogo é tentar desestabi-
lizar o Governo Dilma. Tentaram fazer isso com o Lula, 
mas não conseguiram. Estão tentando fazer agora o 
terceiro turno, mas não vão conseguir.

Portanto, companheiro Palocci e Ministro da Casa 
Civil, aguente firme, porque o alvo não é V.Exa. Na ver-
dade, essa situação está sendo criada por aqueles que 
não querem o Brasil melhor e não querem que esta 
Nação continue livre e soberana.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, passada a refrega do Código Florestal, 
vamos debater nesta Casa, como uma bandeira das 
centrais sindicais, a redução da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas semanais.

Nos argumentos das centrais, com isso, podemos 
também fazer a ampliação da margem de empregos 
no Brasil e a ampliação da margem da distribuição da 
massa salarial – distribuição de renda.

Do lado dos empresários, a argumentação é a de 
que isso aumenta o custo do produto final brasileiro, re-
duzindo nossa capacidade de competitividade. E ainda 
acrescentam que, numa economia globalizada, como 
a China, por exemplo, não há nenhuma preocupação 
com os cuidados ambientais, não há nenhuma preocu-
pação com a propriedade intelectual, copiam-se todas 
as ideias geradas em outros países, não há nenhuma 
preocupação com o trato da democracia nem com o 
seu trabalhador. E alguns analistas da economia mun-
dial afirmam que os chineses maquiam a sua moeda 
para colocá-la em situação de maior competitividade 
no que se refere a exportação, elevando seu PIB – um 
crescimento econômico de quase dois dígitos por ano.

Em relação a esse ponto, nós não queremos co-
piar esse modelo. O nosso Brasil quer aumentar, com 
tecnologia, a capacidade produtiva e garantir ao tra-
balhador brasileiro capacidade de reduzir sua jornada 
de trabalho, para que esse trabalhador também tenha 
outras atividades em sua vida.

Lembro o passado, quando a economia capita-
lista extorquia o trabalhador numa jornada de até 16 
horas por dia. Houve uma luta muito grande no mundo 
inteiro para baixar para 12 horas, e muito maior ainda 
para reduzir para 8 as horas de trabalho por dia. Essa 
marca foi estabelecida no mundo inteiro num dia 1º de 
maio, quando, numa empresa norte-americana, acon-
teceu um conflito que acabou levando à morte vários 
líderes sindicais americanos. Hoje, no mundo inteiro, 
comemora-se o 1º de maio como o Dia do Trabalho, 
não por festa, mas por um embate, uma luta para ga-
rantir melhores condições ao trabalhador.

E, aqui, no Brasil, quero associar-me a essa luta, 
a essa bandeira das centrais, por entender que o cami-
nho da tecnologia leva ao aumento da capacidade de 
competição das empresas brasileiras frente ao mundo, 
sem querer copiar absolutamente nada. Não podemos 
copiar, de jeito algum, modelos que não servem para a 
nossa cultura e para o nosso modo de pensar.

Assim sendo, quero, por último, também apro-
veitar para externar o meu total respeito ao Líder do 
Governo desta Casa, o Deputado Cândido Vaccarezza.

Quero externar também o meu respeito à nos-
sa Presidenta, Dilma Rousseff, e à Liderança do meu 
partido, o Deputado Paulo Teixeira, por ter conduzido 
brilhantemente o debate na nossa bancada e nesta 
Casa a respeito do Código Florestal.

Sr. Presidente, não podemos tratar de assuntos 
dessa natureza como um simples troféu de uma vitó-
ria de Pirro em relação a um momento conjuntural do 
nosso País.

Portanto, rogamos ao Senado e, por fim, à própria 
Presidenta que recuperem os artigos e que coloquem 
não um código agrícola, mas um código florestal em 
funcionamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Deputada Benedita da Silva, que dis-
põe de 3 minutos.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. 
E precisamos entender que a adoção é uma experi-
ência humana que requer amor, responsabilidade e 
apoio da sociedade.

Louvo aqui o trabalho que já vem sendo realizado 
pelos grupos de apoio à adoção em organizações não 
governamentais e religiosas, em órgãos governamen-
tais nas esferas municipal, estadual e federal.

Precisamos trabalhar nesta Casa para mudar o 
atual perfil da demanda das adoções, que estão con-
centradas em crianças brancas, do sexo feminino e 
com pouca idade. É preciso fazer esse registro.

De acordo com uma pesquisa que temos aqui, 
esse é o perfil mais procurado pelas quase 30 mil famí-
lias que estão na fila de adoção. Mas a realidade das 
mais de 5 mil crianças e adolescentes que vivem hoje 
em abrigos é bem diferente: enquanto a maioria, 76% 
dos interessados inscritos no Cadastro Nacional de 
Adoção, procura filhos adotivos de 0 a 3 anos de ida-
de, apenas 3,6% das crianças estão nessa faixa etária.

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República tem-se dedicado ao tema, com campa-
nhas que contam histórias bem-sucedidas de famílias 
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que acolheram crianças que não se encaixam no perfil 
mais procurado.

Por isso, fazemos aqui um apelo para que pos-
samos acompanhar e apoiar essa questão neste Dia 
Nacional de Adoção, importante momento de reflexão.

Quero ainda, Sr. Presidente, comentar o que 
passamos na Casa ontem e dizer à Presidenta Dilma: 
“Parabéns, Presidenta, V.Exa. não perdeu; parabéns, 
Presidenta, quem perdeu foi o País”. O Congresso pode 
ter tido ganho, mas o País foi quem perdeu.

Agora as portas estão abertas para a anistia ir-
restrita, para as multas ambientais. As portas estão 
abertas para as áreas consolidadas de desmatamen-
to, para a estadualização das regras ambientais. O 
novo texto é mais atrasado do que o Código de 1965, 
quando tivemos na Câmara uma proposta consensual, 
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores à Mesa 
Diretora, que permitiu a discussão com ambientalistas, 
com cientistas e com a população.

Demos condições de elaborar fórmulas melhores, 
mas, infelizmente, não foi possível. A nossa esperança 
agora está com o Senado. Que faça os ajustes neces-
sários para que possamos, verdadeiramente, mudar 
o rumo da história do Código Florestal brasileiro, pela 
responsabilidade que o Brasil tem, nacional e inter-
nacionalmente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 25 
de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Precisamos en-
tender a adoção como uma experiência humana que 
requer amor, responsabilidade e apoio da sociedade. 
É sempre importante a criação de uma rede de apoio 
a fim de que pais e filhos adotivos não se sintam sozi-
nhos na sua experiência particular de família.

Louvo aqui o trabalho e os desafios de grupos 
de apoio à adoção, organizações religiosas e órgãos 
governamentais nas esferas municipal, estadual e fe-
deral. Precisamos trabalhar para mudar o atual perfil 
da demanda das adoções que estão concentradas em 
crianças brancas, do sexo feminino e com pouca idade.

Esse é o perfil mais procurado pelas quase 30 
mil famílias que estão na fila de adoção. Mas a reali-
dade das mais de 5 mil crianças e adolescentes que 
vivem hoje em abrigos é bem diferente. Enquanto a 
maioria (76%) dos interessados inscritos no Cadastro 
Nacional de Adoção – CNA procura filhos adotivos de 
0 a 3 anos de idade, apenas 3,6% das crianças estão 
nessa faixa etária.

Precisamos entender a adoção também como 
um direito da criança que perdeu a proteção de seus 
pais biológicos de ter uma família. É um processo que 

necessita de aperfeiçoamento contínuo em todas as 
suas etapas, que precisa de apoio e informação.

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República tem-se dedicado ao tema, com campa-
nhas contando histórias bem-sucedidas de famílias 
que acolheram crianças que não se encaixam no perfil 
mais procurado.

De acordo com os dados do CNA, 21,5% das 
crianças disponíveis para adoção têm algum proble-
ma de saúde. Poucas famílias têm disponibilidade para 
aceitar filhos com essa condição. É preciso cada vez 
mais criar melhores condições para que essas famílias 
tenham essa possibilidade.

O Dia Nacional da Adoção é um importante mo-
mento de reflexão. As pessoas precisam saber que 
adotar é uma experiência maravilhosa, humana e social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero lembrar 
a V.Exa. que estamos com 247 presenças registradas 
no painel. Pelo acordo de ontem, a sessão de hoje de-
veria apreciar a Medida Provisória nº 517.

Assim sendo, vou rogar aos Parlamentares, para 
o cumprimento do acordo, especialmente os da minha 
bancada, que compareçam a este plenário, para que 
possamos atingir o quorum regimental e, assim, o 
Presidente possa abrir a Ordem do Dia para votação 
da Medida Provisória nº 517, que é a base do acordo 
trabalhado na noite de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo para que os Srs. Parlamen-
tares compareçam ao plenário, a fim de que possa-
mos atingir o quorum regimental e dar início à nossa 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Alfredo Sirkis, do 
PV do Rio de Janeiro.

O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, ontem à noite, não 
tive a oportunidade de concluir o meu encaminhamen-
to de votação contra a Emenda nº 164. Foi-me priva-
do o direito que outros exerceram de falar durante 3 
minutos. Fui interrompido ao final do primeiro minuto. 
Então, hoje, com a vantagem da noite bem dormida, 
gostaria de, muito serenamente, expressar o que teria 
dito naquela ocasião.

Há uma grande discussão em relação ao novo 
Código Florestal. E aqueles que defendem tudo o que 
aconteceu aqui ontem à noite alegam que não há nada 
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no relatório do Deputado Aldo Rebelo nem nessa 
emenda que condicione desmatamentos futuros. Vou 
aqui mostrar que não é assim.

Nessa emenda, o § 5° do art. 8º diz que a su-
pressão de vegetação nativa protetora de nascentes 
– repito, protetora de nascentes –, dunas e restingas 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 
pública. É a chamada pegadinha. Quem determina se 
uma atividade dentro de uma área é ou não de utili-
dade pública?

Essa discussão vem do texto original, em que 
havia uma formulação confusa que dizia que essa de-
terminação seria do órgão estadual, mas que quem iria 
dizer de que forma o órgão estadual se pronunciaria 
seria um decreto presidencial. Essa parte foi suprimida. 
Então, está claro que, nesse caso, é o órgão estadual 
que vai dizer que uma determinada coisa qualquer é 
de utilidade pública.

E, mais: os Municípios, os Prefeitos, mediante 
decreto, e as Câmaras de Vereadores, dependendo da 
Lei Orgânica do Município, também podem definir se 
uma determinada atividade é ou não de utilidade pú-
blica. Dentro do próprio texto que discutimos, tivemos 
a visão de que a produção de alimentos, em abstrato, 
seria de utilidade pública. Eu já disse aqui – lembro 
novamente – que alimento, por exemplo, pode ser soja, 
que não deixa de ser um alimento, alimento do boi.

Na verdade, aqui estamos escancarando as por-
tas para o desmatamento de vegetação nativa protetora 
de dunas e restingas, no caso de algum ente qualquer, 
que pode ser estadual ou municipal, dizer que é de 
utilidade pública.

E, veja bem: poderá também ser autorizada a 
retirada de manguezais para execução de obras ha-
bitacionais e de urbanização. Aqui se extrapola até o 
Código Rural. Portanto, legislamos em áreas urbanas, 
abrindo os manguezais para a especulação imobiliária.

Então, Sras. e Srs. Deputados, não venham dizer 
que esse texto nada tem a ver com desmatamento fu-
turo. Ao conceder anistia, ele dá um poderoso estímu-
lo, pela via da impunidade, a desmatamentos futuros. 
E aqui, na Emenda nº 164, escancaradamente prevê 
desmatamentos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ontem nós fomos signatários de um acordo que en-
cerrou a discussão no plenário desta Casa da Medida 

Provisória nº 517, para que ela fosse votada hoje pela 
manhã, na sessão que se iniciou às 9 horas.

Temos praticamente o quorum alcançado.
V.Exa. já poderia definir o encerramento das 

Comissões, porque ao meio-dia haverá uma sessão 
do Congresso, previamente agendada, o que poderá 
prejudicar a nossa sessão extraordinária. Ou a sessão 
extraordinária, se se prolongar, poderá prejudicar a 
sessão do Congresso que está agendada.

Por isso, solicito a V.Exa. – o quorum acaba de 
ser atingido – que determine que as Comissões ces-
sem imediatamente seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
fique tranquilo porque o Presidente Marco Maia me pe-
diu para fazer a Ordem do Dia, e eu devo fazê-la. Mas, 
antes, eu vou precisar me ausentar 1 minuto. Depois 
eu voltarei e abrirei a Ordem do Dia.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Mas V.Exa. já 
pode determinar o encerramento do trabalho das Co-
missões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
determino que sejam suspensos os trabalhos de todas 
as Comissões Técnicas da Casa e que os Parlamenta-
res venham ao plenário para que possamos dar início, 
imediatamente, à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Simão Sessim. 
S.Exa. disporá de 3 minutos na tribuna.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, durante a noite de ontem, já 
iniciando o dia de hoje, faleceu o ex-Deputado Léo Si-
mões, meu amigo, amigo de Arolde de Oliveira, amigo 
de V.Exa, amigo de Henrique Eduardo Alves, amigo de 
Miro Teixeira, amigo de Cunha Bueno – que está aqui 
conosco –, amigo de Jutahy e de tanta gente boa que 
está nesta Casa e que conviveu com ele.

Por isso, Sr. Presidente, digo que ele foi um dos 
mais brilhantes e humanos políticos do Estado do Rio 
de Janeiro, homem de elevada envergadura moral e 
belo currículo.

Nesta Casa, Léo Simões sempre mereceu o 
respeito de todos os colegas, de todas as lideranças 
políticas nacionais. Homem de posição política firme, 
íntegro na condução das missões que recebeu de 
seus eleitores e dedicado defensor dos direitos sociais.

Léo começou a sua vida política bem cedo, na 
qualidade de Assessor Técnico e Secretário-Geral da 
Presidência do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Marítimos. Depois, foi Assessor Sindical da Com-
panhia Nacional de Navegação Costeira, Oficial de 
Gabinete do Ministro da Viação e Obras Públicas e 
Secretário de Esporte e Lazer do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro.
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Na Câmara, participou de diversas Comissões 
Temáticas e, em especial, exerceu a função de 4º Se-
cretário da Mesa, ocasião em que ofereceu aos fun-
cionários da Casa oportunidades inéditas de aquisição 
de residência própria nos convênios que assinou com 
a Caixa Econômica Federal.

Perdemos um amigo, um grande amigo. Neste 
momento, peço que Deus conforte e console o coração 
da sua querida esposa, Devanisa, e dos seus filhos, 
Túlio, Teresa e Tatiana, bem como dos seus genros, 
netos e de todos que constituem a sua família. Peço 
conforto ao coração de todos eles.

Léo Simões deixa por aqui grandes saudades e 
um exemplo de vida digna, tanto nas suas atividades 
públicas como nas suas atividades privadas. Uma vida 
que podemos indicar aos nossos filhos e netos como 
exemplo a ser copiado.

Também quero registrar o falecimento, ontem, do 
ex-Deputado Abdias do Nascimento. Foi companheiro 
de todos nós, nesta mesma Casa, e também no Con-
gresso Nacional, na condição de Senador da República.

Abdias foi um grande intelectual, de relevante im-
portância para a reflexão e sobre a questão do negro 
na sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Fica o registro.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante 
a noite de ontem, iniciando o dia de hoje, faleceu o 
ex-Deputado Léo Simões, meu amigo, um dos mais 
brilhantes e humanos políticos do Estado do Rio de 
Janeiro, homem de elevada envergadura moral e belo 
currículo.

Nesta casa, Léo sempre mereceu o respeito de 
todos os colegas e de todas as lideranças políticas na-
cionais. Homem de posição política firme, íntegro na 
condução das missões que recebeu de seus eleitores 
e dedicado defensor dos direitos sociais.

Léo começou a sua vida política bem cedo, na 
qualidade de assessor técnico e Secretário-Geral da 
Presidência do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Marítimos, depois, Assessor Sindical da Com-
panhia Nacional de Navegação Costeira, Oficial de 
Gabinete do Ministro da Viação e Obras Públicas, 
Secretário de Esporte e Lazer do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro.

Na Câmara, participou de diversas Comissões 
Temáticas e, em especial, exerceu a função de 4º Se-
cretário da Mesa, ocasião em que ofereceu aos fun-
cionários da Casa oportunidades inéditas de aquisição 

de residência própria nos convênios que assinou com 
a Caixa Econômica Federal.

Perdi um amigo; um grande amigo. Neste mo-
mento, peço que Deus conforte o coração de seus 
familiares e os nossos corações.

Léo Simões deixa por aqui grandes saudades e 
um exemplo de vida digna tanto em suas atividades 
públicas como privadas. Uma vida que podemos in-
dicar aos nossos filhos e netos como um exemplo a 
ser copiado.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
É com muito pesar que presto minhas homena-

gens da tribuna desta Casa do Povo ao grande cida-
dão Abdias do Nascimento, sem dúvida alguma, um 
dos maiores defensores da cultura e igualdade para 
as populações afrodescendentes no Brasil.

Infelizmente, para tristeza da Nação brasileira, ele 
nos deixou, faleceu no Hospital dos Servidores, no Rio 
de Janeiro, na noite desta segunda-feira, aos 97 anos.

Companheiro de todos nós nesta mesma Casa 
e também no Congresso Nacional, como Senador da 
República, Abdias foi um grande intelectual de rele-
vante importância para a reflexão e atividade sobre a 
questão do negro na sociedade brasileira.

Abdias teve uma longa trajetória de vida, como 
integralista, poeta, escritor, jornalista, ator e escultor. Foi 
ainda Professor Benemérito da Universidade de Nova 
York. Como bem disse a Presidente Dilma Rousseff, a 
atuação incansável de Abdias Nascimento contribuiu 
para a definição de importantes marcos institucionais 
na luta contra o racismo no Brasil e para a consolida-
ção de políticas públicas voltadas para a promoção 
da igualdade.

Aos familiares de Abdias do Nascimento, o meu 
voto de pesar, certo de que ele vai continuar sua luta, 
de onde estiver, em defesa de um Brasil mais igualitá-
rio, por isso mesmo mais humano e justo para todos.

Descanse em Paz.
Muito obrigado, Sr. Presidente!

Durante o discurso do Sr. Simão Sessim, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Onofre Santo Agostini, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 

Pois não, Deputado Miro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador. ) – Sr. Presidente, sou da bancada 
do Estado do Rio. Nós perdemos ontem o Abdias e 
hoje o Léo Simões. Não tomarei tempo. Apenas me 
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solidarizo com as famílias e penso que o Deputado 
Simão Sessim falou por toda a bancada.

Muito obrigado por sua atenção, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 

Concedo a palavra ao Deputado Zonta.
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, visitan-
tes e funcionários da Casa, venho me manifestar após 
o resultado das sessões de ontem, em que votamos 
aquela que com certeza é uma das mais importantes 
matérias já votadas nesta Casa.

Queremos aqui comemorar o resultado positivo 
da votação do novo Código Florestal, um trabalho de 
Aldo Rebelo, dos Líderes, especialmente capitaneados 
pelo Líder Henrique Eduardo Alves, e de todos aqueles 
que realmente tiveram participação.

Quem ganhou foi o Brasil, com o marco regula-
tório. Quem está ganhando é o Brasil. Não tem nada 
disso de que o meio ambiente vai ser prejudicado, por-
que nós estamos atendendo àqueles que têm calo na 
mão, àqueles que trabalham, produzem e preservam, 
e não aos que têm calo na língua e que não fazem 
outra coisa a não ser criticar. Tem gente que nunca 
plantou um pé de árvore e nunca saiu de dentro de 
um apartamento e está dando conselhos. Vamos res-
peitá-los. Mas aqui nós votamos pela consciência de 
representar o setor. E sem essa balela de que os paí-
ses da Europa e os Estados Unidos não vão comprar 
do Brasil se não cuidarmos do meio ambiente. Eles 
vendem para quem, se não cuidam? Nós cuidamos 
do meio ambiente, nós cuidamos da nossa produção. 
Não precisamos de ONG internacional aqui dentro, 
ingerindo-se na nossa soberania.

Ontem, esta Casa deu uma demonstração de 
altivez, de soberania nacional e, acima de tudo, de in-
dependência. Foi realmente uma atitude de indepen-
dência desta Casa. Não houve aqui nem Situação nem 
Oposição. O Parlamento deixou claro que aqui quem 
vota e decide as matérias somos nós, que fomos elei-
tos para isso. Temos essa responsabilidade.

Portanto, os grandes vitoriosos foram este Par-
lamento, sim – esperamos que agora o Senado faça 
a sua parte –, e o Brasil, principalmente aqueles que 
trabalham e produzem neste País. Aqueles que só 
dão palpites estão convocados a se juntarem aos que 
são realmente detentores do direito de defender o que 
praticam. Dar conselho é fácil. Para dar exemplo, todos 
estão sendo convocados.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Zonta, o Sr. 
Onofre Santo Agostini, § 2º do art. 18 do Re-§ 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên-, deixa a cadeira da presidên-deixa a cadeira da presidên-

cia, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Noé. (Pausa.)

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
temos quorum qualificado para iniciar a discussão das 
matérias, e há o acordo que fizemos desde ontem, que 
estamos cumprindo. Encerramos a votação do Código 
Florestal e gostaríamos de dar início à votação da MP 
nº 517, que ficou ontem interrompida, com algumas 
alterações do texto.

Com isso, gostaríamos de dar início, já que te-
mos quorum que nos autoriza a iniciar a votação da 
MP nº 517.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Logo 
após o discurso do orador que já se encontra na tribu-
na, darei início à Ordem do Dia.

O SR. RONALDO CAIADO – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Sr. Deputado Luiz Noé.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem 
dúvida nenhuma, a Câmara dos Deputados tem discu-
tido nos últimos tempos assuntos que causam impacto 
na vida das pessoas, como aconteceu ontem e como 
acontece hoje, no que se refere ao Código Florestal.

Outro tema que tem impactado no dia a dia dos 
nossos Estados e Municípios é o endividamento dos 
Estados brasileiros perante a União. Todos sabem do 
acordo feito, da renegociação feita há cerca de 10 
anos, relativamente ao início do pagamento dessas 
dívidas. No entanto, estamos vivendo agora a seguinte 
situação: a maioria dos Estados perdeu a capacidade 
de investimento porque tem de pagar a dívida para 
com a União.

A minha fala agora não é no sentido de defender 
o calote. A minha fala é o pedido de um filho, que é o 
Estado, para que a União renegocie, repactue suas dí-
vidas, permitindo-lhe fazer investimentos. Da maneira 
como está acontecendo hoje, a União está ganhando 
dinheiro com o endividamento dos Estados. Quem foi 
Prefeito e quem é Governador sabe bem disso. Está 
na hora de os nossos Governadores tomarem uma po-
sição e repactuarem essa dívida. Não podemos deixar 
que falte dinheiro à saúde e à educação. Precisamos 
alongar o período de pagamento dessas dívidas.
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Para concluir, Sr. Presidente, trago dois dados. 
Pela última média, a União ganhou 30,7 pontos de ju-
ros em cima do endividamento dos Estados brasilei-
ros. É inconcebível que o Governo Federal ganhe em 
cima da arrecadação dos Governos dos Estados, de 
todos os Estados, e que os Governadores tenham de 
pedir à União investimentos em seus Estados com o 
pires na mão.

Se pegarmos dados de agências, outro dado 
inflacionário dos últimos dias é o seguinte: nesse pe-
ríodo de negociação, enquanto a taxa SELIC subiu 
691%, as dívidas dos Estados com o Governo Federal 
aumentaram 882%.

Por isso, peço atenção nesse sentido à Câmara 
e aos nossos Governadores, em especial ao Gover-
nador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que teve 
experiência por ser Ministro, para que participem do 
debate nessa negociação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
nome de toda a Casa, da Mesa Diretora, do Presidente 
Marco Maia e de todos os que fazem esta instituição, a 
Presidência saúda os alunos e professores do colégio 
Buriti Sereno Garden, de Aparecida de Goiás.

Esta é a Casa do povo, é a mais diretamente liga-
da aos setores da sociedade brasileira, sobretudo aos 
segmentos mais pobres e mais humildes. Esta é a Casa 
de vocês. Minhas homenagens e meu abraço fraterno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Sr. Deputado Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar 
que acabo de dar entrada ao Projeto de Lei nº 1.433, 
de 2011, no sentido de incluir no Plano Nacional de 
Viação um traçado da ponte rodoferroviária sobre o 
Rio Paraná.

Essa ponte está ligando o Estado de São Paulo 
ao Mato Grosso do Sul. É uma ponte rodoferroviária de 
3.700 metros que, de forma surpreendente, não tem 
administração, nem pelo Governo de Mato Grosso do 
Sul, nem pelo de São Paulo.

O sentido desse projeto é que essa ponte pas-
se a fazer parte do Plano Nacional de Viação e que 
a sua administração fique a cargo do Ministério dos 
Transportes, especificamente do DNIT. É necessário 
que essa ponte, uma obra importante para a integra-
ção nacional, por onde passam 10% da soja, possa 
ser administrada pelo DNIT.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EFRAIM FILHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Um 

minuto.
O SR. EFRAIM FILHO – Vamos iniciar a Ordem 

do Dia. Ao meio-dia nós temos sessão do Congresso 

Nacional. Vamos ter uma manhã perdida, sem poder 
avançar...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência já viu que não vai haver tempo de votar a 
MP. Portanto, com a Primeira Vice-Presidente, nossa 
querida colega Rose de Freitas, que está presente, 
decidimos que vamos chamar até meio-dia para que 
possamos, então, ceder a sessão ao Congresso Na-
cional, para que o Congresso possa votar a matéria, 
cujo prazo é até hoje – se não votarmos hoje, perde-
-se o prazo –, que é a do Parlamento do MERCOSUL.

O Brasil não pode deixar de ter a sua represen-
tação no MERCOSUL.

Eu gostaria de chamar o Deputado Gilmar Ma-
chado, que esteve aqui dando outra informação, no 
sentido de que nós poderíamos levar esta sessão até 
as 14 horas.

O SR. EFRAIM FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem, para fazer uma 
ponderação. Trata-se de uma questão muito importan-
te para a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nós temos um acordo 
para a apresentação dos destaques. Então, para que 
seja perfeita essa formalidade, solicitamos à Mesa que 
dê início à Ordem do Dia apenas para apresentação 
dos destaques, encerramos esse encaminhamento e, 
após, seguiremos com a sessão do Congresso às 12 
horas. Se a Mesa não iniciar a Ordem do Dia neste 
momento, o acordo será descumprido quanto à apre-
sentação dos destaques.

O que nós queremos é deixar o processo ade-
quadamente formado, formalizado, para que sejam 
apresentados os destaques, encerre-se esse período 
e, à tarde, nós continuaremos os trabalhos.

Então, que V.Exa. dê início à Ordem do Dia para 
que nós possamos avançar.

Sr. Presidente, concluo: a Mesa vai cumprir o 
acordo que fez ontem ou vai descumpri-lo? É isto que 
queremos saber. Se a Mesa for descumprir o acordo, 
que nós sejamos comunicados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tenha certeza de que nós vamos votar a matéria fruto 
do acordo.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, ques-
tão de ordem...

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só para deixar um re-
gistro, Presidente. Não é possível convocarmos sessão 
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extraordinária e encerrá-la a qualquer tempo. Temos 
quorum, e a sessão tem uma determinada duração. No 
meu ponto de vista, temos que cumprir isso.

V.Exa. é um defensor do Parlamento e foi o Re-
lator do atual Regimento. Acho que nós entraremos 
numa prática perigosa, porque hoje temos...

Só um instante, por favor. Estou esperando ter-
minar a conferência na Mesa. Vou continuar falando.

Hoje nós temos V.Exa. na Presidência. (Pausa.)
Vou começar de novo, Deputada Rose.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Obri-

gada pela gentileza.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu penso que não po-

demos cultivar a prática de convocar uma sessão e 
encerrá-la a qualquer tempo. Nós temos quorum. Nós 
temos quorum e precisamos abrir a Ordem do Dia e 
deliberar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem razão. Eu, ao assumir a Presidência, tomei a se-
guinte decisão: vou prorrogar o horário da sessão do 
Congresso para 1 hora da tarde e convocar uma ses-
são extraordinária desta Casa para 3 horas da tarde.

Nesse interregno, temos de tratar do PARLASUL. 
Como a sessão do Congresso está convocada para 
meio-dia...

O SR. EFRAIM FILHO – Ótimo!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De 

ofício, então, vou fazer adiamento da sessão do Con-
gresso Nacional para 1 hora da tarde.

Em relação ao PARLASUL, o Brasil é o único país 
que ainda não tem o Parlamento do MERCOSUL, e 
nosso prazo finda. Estamos diante de uma circunstân-
cia muito difícil diplomática e politicamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Tenho a impressão de 
que não há necessidade de votar esse decreto legisla-
tivo, não. Pode ser feita designação de Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
proporia entrarmos na Ordem do Dia para começar-
mos a votação. Pediria aos Srs. Parlamentares que 
fossem bastante pragmáticos no encaminhamento das 
questões, porque, se todos fizerem questão de usar o 
microfone, não conseguiremos operacionalizar as vo-
tações importantes de hoje. Pode ser assim?

Durante o discurso do Sr. Miro Teixeira, o Sr. 
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Rose de Freitas, 
1ª Vice-Presidente.

O SR. ROGÉRIO MARINHO – Sra. Presidenta...
O SR. ODAIR CUNHA – Pode, Sra. Presidenta. 

Vamos iniciar a Ordem do Dia!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Bulhões.

O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Brasil tem atualmente cerca de 18 
milhões de pessoas com mais de 60 anos, e em 2020 
esse contingente poderá aumentar para 30 milhões. 
Tais evidências atestam a melhora das condições de 
vida e saúde, da medicina e da assistência aos idosos, 
inclusive com importantes avanços consignados tam-
bém na legislação, haja vista os dispositivos constitu-
cionais, bem como as leis infraconstitucionais, como 
o Estatuto do Idoso, determinando uma série de cui-
dados, benefícios e garantias a favor desse segmento 
da população.

Não obstante, verifica-se, por outro lado, o cres-
cimento da incidência de agressões sofridas pelos 
idosos no Brasil durante os últimos anos.

Venho a esta tribuna, portanto, para manifestar 
a indignação e protestar contra essa lamentável rea-
lidade, na qual grande número de idosos são vítimas 
de maus tratos e violência.

Conforme o Estatuto do Idoso, nenhum idoso 
poderá ser objeto de negligência, discriminação, vio-
lência, crueldade ou opressão. No entanto, os idosos 
continuam sofrendo, com frequência, sérias ameaças 
e agressões. Mais surpreendente ainda talvez seja o 
fato de que mais da metade das agressões sofridas 
pelos idosos são cometidas pelos próprios parentes.

Reportagem publicada recentemente no Correio 
Braziliense menciona o problema, comprovado em estu-
do de autoria do doutor em sociologia Vicente Faleiros. 
Trata-se do maior trabalho do gênero no País, basea-
do em 61.930 denúncias formalmente registradas em 
todas as capitais no período de 1 ano. São números, 
realmente, impressionantes e, na verdade, devem ser 
bem maiores, pois, em razão do medo, vergonha ou 
outros impedimentos, grande parte das vítimas não 
chega a denunciar as agressões sofridas.

Vale notar ainda que – semelhantemente às esta-
tísticas dos demais países, onde se identifica o mesmo 
fenômeno –, os dados brasileiros mostram que cerca 
de 54% dos agressores são filhos ou filhas das vítimas.

O problema foi objeto de investigação também do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
não com base em ocorrência documentada, mas por 
intermédio de entrevistas, resultando em estimativa de 
quase 120 mil agressões sofridas por idosos anualmen-
te, o que corresponde a cerca de 10 mil ocorrências 
de agressão por mês.

Por trás desses números estão histórias como as 
relatadas na matéria divulgada pelo Correio Braziliense, 
o caso, por exemplo, de um senhor que, aos 66 anos de 
idade, teme ser assassinado pelo próprio filho. O filho, 
viciado em cocaína, álcool e, por fim, crack, já ofen-
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deu e agrediu os pais diversas vezes, tendo, inclusive, 
apontado uma faca para eles e, mais recentemente, 
ameaçado comprar uma arma para estourar-lhes os 
miolos. O pai, por sua vez, sem forças físicas para se 
defender, apelou à Justiça e conseguiu, há 2 anos, uma 
decisão favorável, obrigando o Governo local a custear 
a internação compulsória do agressor para desintoxi-
cação. Mas, até o momento, apesar dos insistentes 
esforços do pai junto às autoridades, nada aconteceu 
na prática. Obviamente, o Estado não poderia se eximir 
da tarefa de oferecer atendimento de saúde.

São extremamente dramáticas as situações de 
violência e descaso de que são vítimas muitos ido-
sos no Brasil, exigindo, pois, providências urgentes e 
mais eficazes dos órgãos responsáveis pela proteção 
à integridade da pessoa idosa, como: a Delegacia do 
Idoso; o Ministério Público; a Vigilância Sanitária; os 
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do Idoso; 
e as demais entidades, direta e indiretamente, envol-
vidas com a questão.

Indignado diante da grande quantidade de agres-
sões sofridas pelos idosos, encareço, por fim, o pleno 
respeito aos termos do Estatuto do Idoso e a punição 
rigorosa para os casos de descumprimento da lei. Faço 
esse apelo, na expectativa de que o quadro atual seja 
prontamente revertido, assegurando-se ao idoso o 
exercício de seus legítimos direitos, o devido apoio, a 
valorização e o amparo necessários.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o escritor russo Leon Tolstoi, ele próprio 
já consagrado como um artista universal, ensinou: “Se 
queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”. 
No meu caso, Sr. Presidente, o meu mundo, a minha 
aldeia chama-se Serra Talhada, a antiga Vila Bela dos 
idos de 1938. Sinto orgulho em constatar que Serra 
Talhada vive hoje o melhor momento de sua história, 
em termos de novos investimentos, saúde, educação, 
infraestrutura, empregos e renda.

Sinto o justificado orgulho de proclamar que, na 
condição de Parlamentar Federal, no exercício do dé-
cimo mandato, dediquei o melhor das minhas energias 
para implantar nesta terra um dos principais pólos uni-
versitários de Pernambuco e do Nordeste, onde fun-
cionam mais de 25 cursos superiores em graduação, 
pós-gradução e mestrado em MBA. Este polo dinâmi-
co mudou o perfil socioeconômico de Serra Talhada, 
impulsiona as atividades produtivas de todo o Sertão 
do Pajeú e atrai para o Município milhares de estu-
dantes e professores universitários de Pernambuco e 
de outras regiões.

Grande conquista do presente é a instalação do 
Curso de Medicina como extensão do Campus da Uni-
versidade de Pernambuco. A nova faculdade contará 
com o suporte do Polo Regional de Saúde do Municí-
pio, um complexo de oito hospitais e clínicas, Centro 
do HEMOPE, Centro Regional de Imagem e a sede da 
11ª Geres. Uma unidade de saúde realiza cirurgias de 
alta complexidade, inclusive neurocirurgias. Também 
foi criado no Município um dos primeiros hospitais psi-
quiátricos do interior de Pernambuco.

Nosso Município conta hoje com o Centro de De-
senvolvimento Tecnológico da Caprino-Ovinocultura, 
em vista de possuir um rebanho de 250 mil caprinos, 
o maior da região. O semiárido é o habitat natural para 
as atividades da caprino-ovinocultura.

Além do importante polo médico-hospitalar e polo 
educacional, Serra Talhada é também importante polo 
comercial, de serviços e da construção civil.

Novos desafios motivam a nossa capacidade de 
trabalho. No campo da minha atuação parlamentar, um 
dos maiores orgulhos é ter trabalhado de forma deci-
siva para a construção do açude de Serrinha, o maior 
reservatório hídrico do Estado. Hoje, ele é um impor-
tante polo de exploração da piscicultura e carcinicultura, 
ou seja, para a pesca e criação de camarão de água 
doce. Com o apoio do Governo Federal e Governo do 
Estado, a nova meta a que nos propomos é aproveitar 
o manancial para a implantação de 3 mil hectares de 
agricultura irrigada.

Outro relevante desafio a que todos nos propomos 
é a universalização do saneamento básico no Municí-
pio. Para tanto, Sr. Presidente, aprovei recursos orça-
mentários no montante de 30 milhões de reais como 
parte do Plano Plurianual de investimentos do Governo 
Federal. Saneamento, por definição, é saúde e quali-
dade de vida, tendo o Ministro da Integração Nacional 
solicitado à FUNASA o projeto para realização da obra, 
como parte da revitalização do Rio São Francisco.

Investimentos da ordem de 60 milhões de reais 
foram destinados à Adutora do Pajeú para implemen-
tar o abastecimento d’água em todos os Municípios 
da microrregião até Afogados da Ingazeira, bem como 
construir um ramal para atender às populações desa-
bastecidas de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo.

Em termos de infraestrutura, estamos empenha-
dos junto ao Governo Federal no sentido de instalar 
um entreposto da ferrovia Transnordestina em nosso 
Município, de modo a ser estabelecida uma conexão 
com os portos de SUAPE, em Pernambuco, e Pecém, 
no Ceará.

O distrito industrial de Serra Talhada dispõe de 
uma área de 300 hectares, precisando agilizar a sua 
instalação, pois somente a empresa Tupan pretende 
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construir um centro logístico com 60 mil metros qua-
drados para atender a todo o Nordeste e Norte do 
nosso País.

Nosso projeto prevê a construção de 2.200 me-
tros de pista e a estação do terminal de passageiros 
no aeroporto da cidade, em condições de integração 
com o sistema aeroviário regional e nacional.

No campo social, Sr. Presidente, eu dedico apoio 
efetivo ao Centro de Ressocialização, conduzido em 
boas mãos pelo Padre Gilvan e o estímulo do Prefei-
to Carlos Evandro, para tratamento de dependentes 
químicos, sobretudo usuários do crack.

Em síntese, essas são as principais coordena-
das de minha devoção a Serra Talhada, como filho da 
terra em retribuição à confiança com a qual sempre fui 
honrado. Agradeço ao ex-Presidente Lula e ao Gover-
nador Eduardo Campos pelas muitas obras realizadas.

Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, um importante projeto de lei em tramitação 
nesta Casa estabelece a proibição dos castigos físicos 
e humilhantes aplicados a crianças e adolescentes. A 
Proposição nº 7.672, de 2010, é de autoria do Exe-
cutivo, mas se baseia em iniciativas que caminham 
nessa direção e que já foram adotadas por diversos 
países do mundo.

Recentemente, a luta em torno dessa ideia reu-
niu, aqui na Câmara dos Deputados, a Rainha Sílvia, 
da Suécia, a apresentadora Xuxa Meneghel e a Minis-
tra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, durante 
o Seminário sobre Experiências de Legislação contra 
Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes.

A Deputada Manuela d’Ávila, Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos, anunciou na abertura 
do Seminário a criação de uma Comissão Especial 
para discutir a proposta, que estabelece o direito de a 
criança e o adolescente serem educados e cuidados 
sem o uso de qualquer forma de violência, castigo 
cruel ou humilhante.

Trata-se, sem dúvida, de um relevante debate. 
Precisamos reforçar a batalha por uma sociedade 
mais humana e mais pacífica, que trate as crianças e 
os adolescentes com respeito, carinho, dedicação e, 
sim, claro, com também imposição de limites.

É importante ressaltar que estabelecer limites, 
educar e formar cidadãos não significa agir com vio-
lência. Todas as formas de violência devem ser banidas 
do nosso dia a dia. E esse esforço deve começar, evi-
dentemente, no ambiente familiar, e depois na escola, 
nas ruas, nos espaços públicos, nas comunidades.

Infelizmente, a cultura da violência está mais pre-
sente na nossa sociedade do que poderíamos imaginar. 

São frequentes os casos de crianças e adolescentes 
submetidos a todo tipo de castigo físico e humilhante 
dentro de suas próprias casas.

Muitas vezes é um processo que começa, apa-
rentemente, de uma forma branda, apenas com a 
justificativa de educar esses meninos e meninas. No 
entanto, essa violência cresce, torna-se insuportável 
e, não raro, acaba em tragédia, como vimos em inú-
meros casos mostrados pelos meios de comunicação 
nos últimos anos, como o da pequena Isabella Nardo-
ni, covardemente assassinada por quem deveria zelar 
pela sua segurança, conforto e bem-estar.

Durante o Seminário realizado na Câmara, a 
Ministra Maria do Rosário ressaltou que a iniciativa 
não pretende tirar a autoridade de pais e mães nem 
proibi-los de impor limites aos seus filhos. “É uma lei 
de apoio à família, jamais de intervenção, para que a 
família receba a oportunidade de refletir sobre práticas 
que são automáticas e não dão certo. Se castigos fí-
sicos e humilhações transformassem a sociedade em 
um lugar melhor, certamente a sociedade já seria me-
lhor”, disse a Ministra. “O castigo físico não pode ser 
considerado uma prática pedagógica”, acrescentou.

Já a rainha Silvia, da Suécia, afirmou que os 
castigos corporais em crianças são uma grave vio-
lação aos direitos humanos fundamentais e não se 
justificam na infância ou em qualquer outra idade. “Os 
castigos físicos têm efeitos devastadores e abrem es-
paços para outras formas de violência, como o abuso 
sexual”, destacou.

Filha de mãe brasileira, a rainha Silvia, que co-
manda a ONG WCF, de defesa dos direitos da infância 
e da adolescência, disse que a Suécia foi o primeiro 
País a aprovar uma lei proibindo a aplicação de casti-
go físico em meninos e meninas em 1979. Outros pa-
íses, como Portugal, Espanha, Uruguai e Venezuela, 
também adotaram iniciativas legislativas semelhantes.

Porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, a apre-
sentadora Xuxa pediu que aprovemos com urgência o 
Projeto de Lei. “Vamos deixar que essa lei exista. Não 
é uma lei contra a palmada, é a lei do amor e do res-
peito”, defendeu. A apresentadora de TV disse que não 
sabe o que responder a crianças que a procuram rela-
tando sofrerem castigos físicos e agressões em casa.

O Projeto de Lei nº 7672, de 2010, que estabelece 
o direito de a criança e o adolescente serem educados 
e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, 
castigo cruel ou humilhante, está aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

Precisamos nos unir em torno dessa causa. Não 
é possível mais tolerar que tantas crianças e tantos 
adolescentes sejam vítimas de negligência, violência, 
abusos sexuais e exploração dentro de suas próprias 
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casas, onde deveriam estar protegidos e crescer num 
clima de afeto, amor e respeito.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Código Florestal em vigor no Brasil é de 
1965, e de certo modo, na época ditatorial, já havia 
uma “preocupação” com os temas ambientais. Hoje, 
mais do que nunca, a pauta ambiental interessa ao 
planeta inteiro; e o Brasil é fortemente cobrado nessa 
área, daí que não podemos ter uma legislação que 
trate apenas dos problemas mais imediatos. O novo 
Código Florestal não teve a capacidade de atualizar o 
Brasil para um desenvolvimento sustentável.

Aliás, Sr. Presidente, no dia de ontem, houve 
uma disputa entre o passado e o futuro e, infelizmente, 
venceu o retrocesso. Na votação do Código Florestal, 
venceu a concepção de que o ser humano é um ser 
especial enviado à Terra para explorar a natureza, ou 
seja, que o ser humano não é constituinte do meio 
ambiente, ele supostamente não é um ser vivente, 
convivente e morador da Terra, e por isso não precisa 
preservar o que, na sua ideia, lhe foi dado. Daí o seu 
descompromisso com a natureza.

A ideia de que o caráter especial do ser huma-
no no planeta é sua racionalidade – que nos permitiu, 
desde os tempos das revoluções burguesas e da re-
volução industrial dominar e explorar a natureza em 
outro patamar não visto na história social – precisa ser 
colocado no eixo central, para sairmos do pensamento 
dos séculos XVIII e XIX.

Se, por um lado, o salto qualitativo da grandeza 
do ser humano, tão bem representada na literatura por 
Júlio Verne em A volta ao mundo em 80 dias ou Vinte 
mil léguas submarinas, ou, de Mary Shelley, com seu 
Frankenstein, que representam o contexto da época de 
alargamento das bases intelectuais humanas sobre o 
planeta, seu pleno domínio, e a batalha contra o obs-
curantismo, sabemos que essa mesma racionalidade 
não está servindo para a autopreservação, para o cui-
dado com o meio ambiente e a nossa casa.

Vivemos como se o lixo não nos pertencesse, de 
modo que o que se chama de racionalidade é aspecto 
seletivo, convenientemente utilizado para amparar a 
produção em massa e o consumo fútil e exacerbado.

A agricultura e a vida sedentária foram importan-
tes para o domínio e a exploração do ser humano so-
bre a natureza e sua qualidade de vida. Mas estamos 
em outro contexto: estamos diante de uma agricultura 
em massa, com uso de tóxicos para aumentar produ-
tividade, para sustentar enormes cidades que poluem 
astronomicamente.

Estamos diante de um paradoxo nesse contex-
to: a alavancada de uma agricultura que mais produz 
diante da má distribuição dessa riqueza e de novas 
enfermidades oriundas da manipulação da agricul-
tura. Isto é, nunca produzimos tantos alimentos e, ao 
mesmo tempo, nunca comemos tão mal e distribuímos 
pessimamente esses alimentos.

Vejamos alguns exemplos onde o novo Código 
Florestal precisar ser, urgentemente, aprimorado: no 
que toca à reserva legal nas propriedades de até quatro 
módulos; no que não considera topo de morro como 
Área de Preservação Permanente – APP, “tirando da 
ilegalidade” culturas como a uva, maça, fumo e arroz, 
mas sem nexo fático entre a necessidade do meio am-
biente e a regra de direito.

E temos ainda como divergência uma punição 
adicional para quem reincidir em agressões ao meio 
ambiente; permissão da manutenção de plantações e 
pastos – chamada no Código de áreas consolidadas 
– em Áreas de Preservação Permanente, e uma alter-
nativa para aos pequenos produtores para a conser-
vação das APPs nas margens dos rios.

A Câmara dos Deputados não mostrou altivez ao 
assumir a responsabilidade, que é do Legislativo, de se 
posicionar para enfrentar, debater e buscar o consenso. 
Não dava para ficar no superficial dilema entre quem 
defende a produção de alimentos, ou seja, a atividade 
econômica, versus quem defende o meio ambiente. A 
questão posta é mais complexa e envolve direitos difu-
sos, toda a sociedade brasileira, o desenvolvimento e 
as relações internacionais, inclusive, comerciais, para 
evitar restrições sob o argumento de proteção verde 
de tão forte presença no consumidor europeu.

Daí porque, Sr. Presidente, não dá para o deba-
te ser centrado em um maniqueísmo, como se quem 
defende o meio ambiente é porque é contra o desen-
volvimento e a produção de alimentos e, ao contrário, 
quem defende a produção de alimentos e o desenvol-
vimento é contra o meio ambiente. Alguns pontos pre-
cisam ser esclarecidos, inclusive, para demonstrar por 
que é perfeitamente possível a punição adicional para 
a reincidência do agressor-poluidor e criar uma alterna-
tiva para as pequenas propriedades rurais. Vamos lá.

Ora, a única atividade econômica no Brasil que 
não precisa de licença ambiental é a agricultura. Uma 
obra precisa do estudo de impacto ambiental; uma fá-
brica ou uma indústria precisa ter todo o regramento 
dos impactos ambientais. Os empresários precisam 
fazer investimentos para tratar da água, das emissões 
de carbono, etc. Por que a atividade rural queria ficar 
isenta disso? O novo Código Florestal não ampliou 
esse dilema, manteve em linhas gerais a tradicional 
“autorização para o desmatamento”, sem procurar re-
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conhecer a agricultura como atividade econômica que 
precisa harmonizar-se com o meio ambiente.

Convém lembrar que cerca de 70% da água do 
mundo é usada na agricultura, só 30% vai para con-
sumo humano. Se os mananciais hídricos não forem 
preservados, não existe agricultura.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, não é possível 
permitir algumas alterações nas áreas de preservação 
dos mananciais hídricos, como o cultivo de frutas, com 
o argumento de que essa atividade não movimenta 
constantemente o solo. Esse tipo de flexibilização é 
impossível!

Aliás, em encosta de morro com inclinação de 25 
a 45 graus, permitir corte no topo do morro é sinônimo 
de deslizamento. Isso já está mais do que comprovado. 
Ou seja, devemos colocar nas futuras publicações do 
novo Código Florestal: Esta lei cria riscos de desmoro-
namento – ou algo semelhante. Ora, não dá para fazer 
uma regra geral de que está liberado topo de morro, 
que está liberado encosta.

Por sua vez, é clarividente que as questões am-
bientais interessam ao Brasil e não dizem respeito 
apenas e tão somente a uma determinada localidade 
e a um ramo específico da atividade econômica.

O dano ambiental interfere em ecossistemas para 
além dos limites políticos criados pela história social; 
assim como um embargo de comércio exterior – sob a 
alegação de agressão ao meio ambiente – é de respon-
sabilidade da União e interfere em todos os entes fede-
rativos. Basta lembrar a longa e dura luta que envolveu 
a carne bovina brasileira e a febre aftosa por meio da 
criação de zonas livres, com os constantes embargos 
comerciais da Europa, Rússia e Canadá – se bem que, 
neste último caso, havia uma conveniente e oblíqua 
disputa do mercado de aeronaves entre EMBRAER e 
Bombardier, o que reforça que a questão do meio am-
biente é complexa e necessita ser considerada como 
um todo, daí o papel a ser desempenhado pela União.

Ademais, temos um passivo de mais de R$10 
bilhões em multas para propriedades rurais. Fico cá 
pensando no significado da anistia, levando em con-
ta esse valor. A anistia, ou redução e parcelamento 
foram aprovados, e deveriam ter sido condicionados, 
no mínimo, à recuperação das áreas desmatadas; e 
os infratores devem arcar com as consequências dos 
crimes ambientais que cometeram.

Sras. e Srs. Deputados, não tenho dúvida de que 
o Governo tem que chegar a uma compensação pelos 
serviços ambientais para a pequena propriedade, para 
não inviabilizar a produção. Ou seja, é importante um 
equilíbrio aos pequenos produtores rurais diminuindo 
os impactos do novo Código sobre o sistema produtivo. 
No que toca ao agronegócio, é preciso sinalizar com 

um não incentivo ao desmatamento. É preciso conciliar 
a compensação aos pequenos, e para o agronegócio, 
sinalizar que isso não reflete uma ação antipedagógi-
ca: de que vale a pena desmatar e cair na ilegalidade, 
porque depois haverá uma regularização promovida 
pelo Estado.

Por fim, esclareço que, apesar do que foi divulga-
do, é possível aumentar a produção agrícola do Brasil 
sem ter que derrubar mais nenhum hectare de árvores. 
Temos tecnologia suficiente para aumentar a produ-
ção brasileira, sem adotar o argumento de que não é 
possível produzir mais na área que temos atualmente.

Então, esse é o debate estratégico que precisa 
ser feito no Brasil: somos uma potência agrícola, e nin-
guém quer que deixemos de ser. Mas não podemos 
ser potência a qualquer custo. É preciso ter eficiência, 
aumentar a produtividade sem necessariamente ma-
jorar custos.

Assim, não debatemos o novo Código Florestal 
de modo a ter uma visão estratégica de futuro para a 
preservação do meio ambiente e para um desenvol-
vimento sustentável. O destino do nosso tempo, que 
ainda se caracteriza pela racionalização, pela intelec-
tualização e, sobretudo, pelo que já foi chamado de 
“desencantamento do mundo”, não pode nos levar ao 
extermínio.

Concordo que a capacidade especial do ser hu-
mano é nos colocar diante de um projeto destinado 
a garantir justiça, autonomia, igualdade, liberdade e 
concretização de objetivos práticos de racionalidade 
na vida coletiva e individual, daí porque temos um pro-
jeto rico, complexo, capaz de infinitas possibilidades 
e, também, de contradições.

O que não posso concordar é com a atrofia de 
uns desses elementos em detrimento dos outros – o 
privilégio de uns em quase abandono dos outros, ge-
rando déficits ou promessas não cumpridas. No caso, 
o novo Código confinou-nos um regramento incapaz 
de pedir ou sequer pensar em responsabilidades por 
acontecimentos ecológico, em que todos, mas nin-
guém individualizadamente parece poder ser respon-
sabilizado. Trata-se de um colapso das formas políti-
cas e até jurídicas para solucionar ou responder aos 
sérios problemas com que nos defrontamos sobre o 
meio ambiente.

Logo, para além de um mero jargão, precisamos 
dizer: a luta continua, para fazer emergir nova concep-
ção dos direitos humanos e do direito à autodetermi-
nação, e numa nova ideia de solidariedade, simulta-
neamente concreta e planetária.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, venho à tribuna parabenizar a minha 
particular amiga, a Presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho de Alagoas, Desembargadora Vanda Lusto-
sa, pela justa homenagem recebida da Associação de 
Magistrados Brasileiros, na última quinta-feira, com a 
entrega do Prêmio Thereza Grisólia Tang, placa con-
decorativa que leva o nome da primeira juíza do Brasil 
e que homenageia as mulheres que se destacaram na 
magistratura brasileira.

Parabenizo a Presidenta da República, Dilma 
Rousseff, e as Ministras do Supremo Tribunal Federal, 
Ellen Gracie e Carmem Lúcia Antunes Rocha, que tam-
bém foram homenageadas pelos relevantes serviços 
prestados à Justiça.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero deixar re-
gistrado meus cumprimentos aos magistrados e ser-
vidores da Justiça do Trabalho de Mato Grosso pelo 
recebimento do certificado entregue pelo Conselho 
Nacional de Justiça em que reconhece a Justiça Tra-
balhista mato-grossense como a única a atingir as 10 
metas do Judiciário brasileiro em 2010.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 

sexta-feira, dia 20, Alagoas acolheu a primeira atividade 
externa de 2011, da Procuradoria Especial da Mulher 
da Câmara dos Deputados.

Com muita alegria e realização vivi este momento.
Primeiramente, quero salientar que a escolha do 

mês de maio para a realização deste encontro se deu 
em razão de dois acontecimentos marcantes: o Dia das 
Mães e o Dia do Trabalho. Assim, foram as mulheres 
trabalhadoras as maiores homenageadas deste dia.

Convidei todas e todos para refletirem, ainda que 
brevemente, sobre as dificuldades que as mulheres 
encontram no mercado de trabalho, principalmente 
quando são mães ou chefes de família.

As leis brasileiras são muito sensíveis a esta 
realidade, o que demonstra que nós Parlamentares 
do Congresso Nacional estamos atentos e sabemos 
das dificuldades para conciliar a condição de mulher 
trabalhadora com os anseios de maternidade, o exer-
cício do direito à escolha amorosa e a constituição de 
uma família.

A começar pela própria Constituição, que reafir-
ma o princípio da igualdade entre homens e mulheres; 
protege o mercado de trabalho da mulher; permite a 
sua aposentadoria com menor tempo de serviço do 
que o estabelecido para os homens; isenta a mulher do 
serviço militar obrigatório em tempo de paz; assegura 
o direito à licença-maternidade e confere estabilidade 
provisória para a gestante.

Diversas leis ordinárias também dispõem sobre 
direitos das mulheres trabalhadoras, numa verdadeira 

política de ação afirmativa. São ferramentas legais que 
buscam minimizar as dificuldades inerentes à condi-
ção feminina.

Como exemplo, podemos citar direitos previstos 
na própria CLT, como: o direito de licença à adotante; 
de intervalos para amamentação; de estabelecimento 
de peso máximo diferenciado que a mulher pode remo-
ver individualmente; de estabelecimento de intervalo 
para descanso para as mulheres, no caso de prorroga-
ção de jornada de trabalho; de adoção de medidas de 
higienização que garantam o conforto e a segurança 
das mulheres em seu local de trabalho; de disponibi-
lização de local para a guarda dos pertences pesso-
ais das mulheres, com segurança; de concepção de 
ambientes de trabalho elaborados de forma a evitar o 
esgotamento físico das mulheres; de manutenção de 
espaços onde as mulheres possam manter, sob sua 
vigilância, os seus filhos em período de amamentação.

Só que a conquista desses direitos acabou geran-
do também problemas para as mulheres. A estabilidade 
da gestante passou a ser considerada uma ameaça 
aos interesses patronais. Muitas empresas passaram 
a exigir exames para comprovar que as mulheres não 
estão grávidas, ou atestados de comprovação de es-
terilização, para realizar sua contratação.

O Legislativo federal acompanhou esses aconte-
cimentos com preocupação. E em 1999 deu uma res-
posta a esta injusta perseguição, proibindo a exigência 
de atestados de gravidez e esterilização e outras prá-
ticas discriminatórias, tanto no momento da admissão 
quanto durante a relação de trabalho das mulheres. 
Hoje essas práticas são consideradas crime, para o 
qual é previsto pena de detenção e multa.

Em 2008, o Congresso Nacional mais uma vez 
atuou com destaque, desta vez dando prosseguimento 
à política de ações afirmativas em favor das mulheres, 
prevendo incentivos fiscais para as empresas que pror-
rogassem os prazos da licença-maternidade. Atualmen-
te a licença-maternidade de 6 meses é obrigatória no 
serviço público e opcional na iniciativa privada.

Nesse particular, trago um tema à reflexão. Te-
nho diversas missões neste meu mandato. Mas uma 
delas é trazer para os debates a condição da mulher 
com deficiência.

Lamentavelmente, por sua dupla vulnerabilidade, 
a mulher com deficiência sofre mais discriminação no 
mercado de trabalho. Também é mais invadida em sua 
vida pessoal, em suas escolhas amorosas, em sua de-
cisão de constituir família e engravidar, além do que é 
mais vulnerável à violência doméstica e familiar.

E tão mais delicada é sua situação que a Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 
Organização das Nações Unidas, trata em destaque 
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dessa dupla condição de desvantagem: ser mulher e 
ter deficiência.

Este tratado internacional de direitos humanos 
hoje tem força de Constituição, e queremos lhe dar 
efetividade aqui no Brasil, aqui em Alagoas.

Muitas são as mulheres com deficiência que me 
acompanham de perto o mandato. E eu já as conside-
ro vitoriosas por estarem aqui, ao meu lado, minhas 
queridas, vencendo a falta de acessibilidade arquite-
tônica das ruas, a falta de transportes acessíveis, a 
discriminação que inevitavelmente ocorre, todas tão 
dispostas a quebrar o silêncio sobre este tema e a 
realizar mudanças.

Temos diversos direitos garantidos, em razão de 
nossa especial condição. Mas muitos deles não che-
gam a se efetivar em nossa vida prática.

É comum que ao final de nossa jornada de tra-
balho nos dirijamos aos nossos lares para o que se 
conhece como dupla jornada.

Eu diria que muitas de nós enfrentam é a tripla 
jornada, pois para oferecermos melhores condições 
de vida aos nossos familiares, muitas vezes temos de 
manter mais de um emprego, transformando o mo-
mento das tarefas domésticas numa terceira jornada 
de trabalho, isso sim!

Culturalmente as tarefas domésticas nos vem 
como herança. Precisamos quebrar esse paradigma e, 
com a gentileza e a doçura que nos são peculiares, bus-
car a igualdade de gênero também em nossas casas.

E é nesse ambiente que deveria nos acolher após 
um exaustivo dia, em que muitas de nós encontram o 
desrespeito, a dor, a tristeza, a violência física e moral.

Este foi o tema que esteve em debate neste nos-
so encontro do dia 20 de maio: Como nós podemos 
ser as protagonistas da aplicação da Lei Maria da Pe-
nha? Como fazermos valer essa lei que nos protege 
da violência doméstica e familiar?

Essas foram as perguntas com as quais nos de-
safiamos a sair naquela tarde com elas mais amadu-
recidas e a dar passos efetivos que minimizem a con-
dição de ser mulher em Alagoas, um Estado tão belo, 
mais ainda tão primário no cumprimento dos direitos 
e da dignidade da pessoa humana.

Para nos conduzir nessa reflexão contamos com 
a valiosa presença das mulheres guerreiras que acei-
taram o desafio de palestrar sobre o tema.

Obrigada, Deputada Benedita da Silva, Dra. Da-
niela Timis e Dra. Stella Valéria, por terem imediata-
mente aceito nosso convite e terem sido palestrantes 
no Seminário O Empoderamento da Mulher e sua Força 
na Aplicabilidade da Lei Maria da Penha, realizado no 
último dia 20, em Maceió. Obrigada, Cláudia Simões, 
pela coordenação das atividades deste evento.

Obrigada ao pessoal do meu gabinete, em Brasília 
e em Maceió, pois sem vocês este evento não teria se 
realizado. Mas neste pronunciamento, em especial, o 
meu carinho e agradecimento às mulheres que com-
põem a extensão do meu gabinete em Maceió: Socorro, 
Rita, Arly, Cláudia, Luciane, Elza, e até a Clarinha, que, 
acompanhando sua mãe, todos os dias nos presenteia 
com a sua alegria.

Que o mundo seja de maior respeito às mulheres 
quando estiveres adulta, Clarinha.

Obrigada, Deputada Elcione Barbalho e Deputa-
da Janete Pietá, em nome de quem saúdo as demais 
Deputadas da Procuradoria Especial da Mulher e da 
bancada feminina da Câmara dos Deputados.

A todos e todas que oraram por mim, que me 
enviaram mensagens, que desejaram que Deus me 
desse forças, que me acolheram com seus abraços 
amigos, que foram solidários com o meu luto, muito 
obrigada, de coração!

Muito obrigada.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 10
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AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 9

 
CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Genecias Noronha PMDB 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 

Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 6

 
PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 3
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BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Mussi PV PvPps
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Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso: 4

 
DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de GOIÁS 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini DEM 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT 
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Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 281 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. ROGÉRIO MARINHO – Sra. Presidenta, 
uma questão de ordem...

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Solicitamos que seja 
comunicado às Comissões o início da Ordem do Dia, 
Sra. Presidente, para que sejam encerrados os traba-
lhos. Há Comissões que ainda estão em andamento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso 
já é de praxe. 

Solicito à Mesa que, por favor, peça que as Co-
missões encerrem seus trabalhos, pois iniciamos a 
Ordem do Dia.

Eu gostaria de ler a medida provisória...
O SR. ROGÉRIO MARINHO – Sra. Presidenta, 

uma questão de ordem, uma reclamação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

tem uma questão de ordem importante, realmente?
O SR. ROGÉRIO MARINHO – É importante, Sra. 

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

não.
O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Recla-

mação. Sem revisão do orador.) – Trata-se de uma 
reclamação que eu gostaria que a Mesa escutasse e 
se posicionasse em momento oportuno.

Nós estávamos há pouco na Comissão de Educa-
ção da Casa. Às 11h30min – e V.Exa. acaba de anunciar 
o início da Ordem do Dia –, fomos informados de que 
deveriam ser suspensos os trabalhos da Comissão, 
que tinha votações importantes, como efetivamente 
tivemos, sob a alegação de que havia se iniciado a 
Ordem do Dia.

São 11h48min. Então, há 18 minutos foram encer-
rados os trabalhos da nossa Comissão, sob a alegação 
de que o Presidente de então, o Deputado Oliveira, 
solicitava que encerrasse para que houvesse quorum.

Pergunto a V.Exa. se existe esse instrumento 
dentro do Regimento de que se encerre a reunião de 
Comissão na expectativa de que se dê quorum para 
início da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado Rogério Marinho, acho que não é relevante essa 
questão de V.Exa., pelo seguinte: há um acordo de se 
votar aqui a Medida Provisória nº 517, e precisamos 
dar início a essa votação imediatamente. Se, naquele 
momento, o Deputado Inocêncio Oliveira, que presidia 
a sessão, precisava do quorum para iniciar a Ordem 
do Dia, S.Exa. agiu corretamente. Tenho certeza de 
que 18 minutos não prejudicaram em nada o processo.

O SR. ROGÉRIO MARINHO – Prejudicou.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pre-

cisamos entender o que é prioritário na Casa. Neste 
momento a prioridade é a votação em plenário.

Peço desculpas a V.Exa. se essa determinação 
causou algum transtorno à Comissão.

Eu queria tratar da medida provisória. Eu já re-
gistrei a posição de V.Exa.

O SR. ROGÉRIO MARINHO – Em cima da répli-
ca de V.Exa. eu só queria deixar claro que não estou 
questionando que na hora em que começa a Ordem 
do Dia deva ser suspenso o trabalho das Comissões.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
entendi. V.Exa está reclamando que foi feito 18 minu-
tos antes de se iniciar a Ordem do Dia.

O SR. ROGÉRIO MARINHO – Dezoito minutos 
antes, prejudicando inclusive uma pauta importante, 
sob a alegação...

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

Eu peço a V.Exa compreensão, porque o Depu-
tado Inocêncio teve a preocupação de trazer o quorum 
ao plenário. Tenho certeza de que foi essa a intenção 
de S.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517-B, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 517-B, de 2010, que dispõe 
sobre a incidência do imposto sobre a ren-
da nas operações que especifica, altera 
as Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, institui o Re-
gime Especial de Incentivos para o Desen-
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volvimento de Usinas Nucleares – RENU-
CLEAR, dispõe sobre medidas tributárias 
relacionadas ao Plano Nacional de Banda 
Larga, altera a legislação relativa à isenção 
do Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante – AFRMM, dispõe so-
bre a extinção do Fundo Nacional de De-
senvolvimento, e dá outras providências; 
tendo parecer reformulado do Relator da 
Comissão Mista, proferido em plenário e 
entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, 
no mérito, pela aprovação desta MPV, pela 
aprovação, total ou parcial, das Emendas 
de n.ºs 1 a 14, 17 a 22, 25, 26, 28 a 33, 35 
a 37, 49 a 66, 68, 74 a 79, 87, 89, 90, 101, 
102, 106 e 108, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão retificado, com alterações; 
e pela rejeição das Emendas de n.ºs 15 
e 16, 23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 69 a 73, 
80 a 83, 86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 107, 
109 a 114 e 116 (Relator: Dep. João Car-
los Bacelar). As Emendas de nºs 84, 85, 
115 e 117, foram indeferidas liminarmen-
te por versarem sobre matéria estranha, 
nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (Ques-
tão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011
OBS.: RETIFICAÇÕES PUBLICADAS 

NOS DOU DE 31/12/2010 E 04/01/2011

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

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orado.) – Sra. Presidente, 
há sobre a mesa um requerimento...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
ler agora o requerimento, Deputado. E quero esclare-
cer ao Plenário que não é preciso lembrar à Mesa. É 
obrigatória a leitura de todos os requerimentos, a não 
ser daqueles que tenham sido prejudicados por vota-
ção anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO

Requer retirada de proposição cons-
tante da Ordem do Dia. 

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 83, § úni-

co, inciso II, ‘c’; 101, I, ‘a’, 1 e 117, VI, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, reti-
rada da pauta da Ordem do Dia da MP 517, de 
2010, constante da pauta da presente sessão.” 

Sala das Sessões, 25 de maio 11. – 
Anthony Garotinho, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PR, PRB, PTdoB, PRTB, PRP, 
PHS, PTC, PSL.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor do requerimento, tem a palavra o Depu-
tado Anthony Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós havía-
mos apresentado este requerimento em comum acordo 
com os companheiros irmãos da bancada evangélica, 
da bancada católica e da bancada da família nesta 
Casa, em função dos episódios lamentáveis ocorridos 
na semana passada envolvendo o Ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad.

Hoje pela manhã nós recebemos um telefonema 
do Ministro Gilberto Carvalho, que convocou a Frente 
Parlamentar Evangélica, representada pelo Deputado 
João Campos, a Frente Parlamentar Católica, repre-
sentada pelo Deputado Eros Biondini, e a Frente Parla-
mentar da Família, pelo Deputado Roberto de Lucena. 
Estivemos até agora, há poucos instantes, no Palácio 
do Planalto, em reunião.

Ouvimos o compromisso do Sr. Ministro, que fa-
lava ali em nome da Presidente da República. Repito 
as palavras do Ministro foram: “Estou aqui falando em 
nome da Presidência”. 

Ele assumiu conosco os seguintes compromissos.
Primeiro, o de que o material que já está em cir-

culação, material pornográfico, terá sua distribuição 
imediatamente suspensa.

Segundo, o compromisso de que a confecção 
dos vídeos e de outros materiais para distribuição será 
suspensa e de que será criada uma comissão, com 
integrantes da Comissão de Educação desta Casa, 
da bancada católica e da bancada evangélica, para 
fazer uma campanha contra a discriminação, contra 
a homofobia, e não uma campanha para a promoção 
de nenhum tipo de opção sexual.

O terceiro compromisso dele foi realizar reuni-
ões periódicas com a Frente Parlamentar Católica, 
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com a Frente Parlamentar Evangélica, com setores 
desta Casa.

Por último, ele também se comprometeu a que 
o Ministro Fernando Haddad virá de público explicar o 
mal-estar que ele causou com sua confusa declaração.

E ainda, Sra. Presidente, o Ministro se comprome-
teu a, ainda hoje, dar uma entrevista coletiva para dizer 
que essa é a posição do Governo, não é do Ministro 
A, não é a do Ministro B, nem do Ministro C.

Nós saímos da Casa Civil há poucos instantes. 
Estavam lá o Deputado Givaldo Carimbão, o Deputado 
Eros Biondini, o Deputado Ruy Carneiro, o Deputado 
Roberto de Lucena, o Deputado Paulo Freire – meu 
amigo Paulinho –, o Deputado Ronaldo Santos, enfim, 
muitos Deputados.

Em função desse acordo, estou retirando o meu 
requerimento. O Deputado João Campos fará, em nome 
da Frente Parlamentar Evangélica, um pronunciamento 
sobre outras medidas que haviam sido tomadas. Eu 
estou me referindo ao meu requerimento. Estou reti-
rando o meu requerimento. O Deputado João Campos 
provavelmente vai falar sobre as outras medidas que a 
Frente havia adotado, como a convocação do Ministro 
Palocci, a CPI da Educação e a obstrução permanente 
no plenário. Quanto ao meu requerimento...

(O microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agra-

deço a V.Exa. Acho que ficou claro o esclarecimento.
Está retirado o requerimento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 

Relator solicita a palavra para fazer, em plenário, alte-
rações no seu relatório.

Tem a palavra o Deputado João Carlos Bacelar.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 

Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
sidenta, vou excluir as emendas indeferidas na Medida 
Provisória nº 517, de 2010. É uma correção.

“Em face do exposto, o voto é pela admissibilida-
de, constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati-
va e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória nº 517, de 2010, e das Emendas nºs 1 a 83, 
86 a 114 e 116; e, quanto ao mérito, pela aprovação 
da referida Medida Provisória, pela aprovação, total 
ou parcial, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
anexo, das Emendas nºs 6 a 11, 17, 21, 77 a 79, 89, 
90, 101 e 108 e pela rejeição das demais emendas.”

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, peço um 
esclarecimento ao Relator. Nós estamos ao lado da 
assessoria técnica. Estas inovações no relatório são 
de hoje, ou elas já foram distribuídas em avulsos?

É importante nós tomarmos ciência disso, para 
termos o completo conhecimento da matéria. Se as 

alterações foram produzidas na madrugada, nós pre-
cisamos saber, para que não haja necessidade de 
quebra de acordo. A assessoria técnica não tomou 
conhecimento dessas alterações.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem razão. Peço ao Relator que esclareça.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 
Sem revisão do orador.) – Seria pura formalidade, por 
exigência da Mesa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
poderia repetir, por favor?

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Seria pura 
formalidade, por exigência da Mesa.

O SR. EFRAIM FILHO – Então, Sra. Presidente, 
pergunto ao Relator se afirmar que essa pura formali-
dade significa que o que S.Exa. falou como alteração 
já estava presente no texto da noite anterior de que as 
assessorias tomaram conhecimento. Minha pergunta 
é essa. Não se é formalidade ou não, mas se já tínha-
mos conhecimento ou não.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Sim, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – S.Exa. 
responde que o relatório que estava em poder dos Srs. 
Líderes é o relatório que permanecerá. S.Exa. apenas 
cumpriu uma formalidade regimental. Não alterou o 
relatório. Foi o que V.Exa. disse?

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Sim, Sra. 
Presidente.

O SR. EFRAIM FILHO – Se for dessa forma, 
perfeito. Iremos diligenciar, Sra. Presidente, e, se as 
informações não corresponderem às que temos em 
mãos, tomaremos as providências para que possa-
mos ter uma votação mais adequada e mais prudente, 
como a Casa exige.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

tem razão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. S.Exa. tem 
o prazo de 3 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sra. 
Presidente.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
hoje assistindo à discussão de uma medida provisória 
que é, na sua essência, uma tentativa do Governo de 
agir contra a maré, contra tudo aquilo que nós esta-
mos imaginando.

Em primeiro lugar: incentivos à energia nuclear. O 
mundo inteiro repensando energia nuclear, e nós, que 
poderíamos estar dando exemplo de apoio às energias 
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renováveis, nós, que temos uma situação privilegiada, 
com energia de hidroelétricas, energia solar, energia 
eólica, energia da biomassa, não! Nós vamos dar in-
centivos – por uma medida provisória, a pior forma de 
introduzir alguma coisa, que é imposta quase goela 
abaixo do Parlamento –, nós vamos dar incentivo, re-
pito, à energia nuclear! É inacreditável!

Segundo ponto: nós temos consciência, todo 
o País tem consciência de que a energia elétrica no 
Brasil não só é uma das mais caras do mundo como 
é um brutal “desincentivo” à industrialização do setor 
produtivo.

Portanto, é um fator “laborcida”, que destrói o setor 
privado, dificulta o setor privado e destrói empregos. É 
“laborcida”. Nós devemos trabalhar no sentido de ter 
uma legislação “laborgênica”, geradora de empregos.

Portanto, essa renovação, prorrogação por 25 
anos da reserva global de reversão, com aumento de 
mais de 2% – 2,5% – do custo de energia elétrica, não 
tem o menor sentido. Até porque o que se vai fazer 
com esse dinheiro? Esse dinheiro está acumulado. 
Já, dessa conta, nós temos acumulados, sem se fa-
zer nada com esse dinheiro, 9 bilhões. Para que serve 
isso? Para gerar superávit primário, para pagar juros. 
Ou seja, todo mundo que está pagando uma conta 
de energia elétrica está ajudando o Governo a pagar 
juros. É inacreditável! E, se isso for prorrogado, serão 
mais 2 bilhões de reais por ano tirados dos consumi-
dores, arrancados dos consumidores e do setor pro-
dutivo, para aumentar o caixa do Governo. Não tem o 
menor sentido.

E não é só isso. A cada momento que passa – 
por isso que é preciso votar logo isso – o Relator colo-
ca mais pontos para dificultar. Vejam a quantidade de 
novidades que o Relator colocou. Quando o Relator 
coloca na véspera, não dá tempo, é uma corrida contra 
o relógio, a gente não analisa. Muita gente nem sabe...

(O microfone é desligado.)
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Vou encerrar, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 

favor.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Muita gente nem sabe, evidentemente, o que está vo-
tando. São inúmeros assuntos. Para se ter uma ideia, 
tem um item que diz que hoje eu só posso compensar 
um precatório, a partir da votação dessa lei, se for para 
compensar um crédito e débito oriundos da mesma 
pessoa jurídica. Mata completamente a possibilidade 
de eu negociar com terceiros um precatório e, com isso, 
conseguir receber, com deságio, mais cedo, aqueles 
recursos aos quais comprovadamente eu tenho direi-
to! Isso tem que ser analisado um a um! Não é desse 

jeito que nós vamos votar! É uma irresponsabilidade 
aceitar essas inclusões de última hora feitas pelo Re-
lator, a mando do Poder Executivo!

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. De-
putados, mais uma medida provisória que, na verdade, 
tem muitos méritos. Algumas coisas no relatório do 
Relator ficaram um pouco de difícil compreensão. Sou 
obrigado a concordar com isso. Mas eu não concordo 
com as colocações de que o Programa RENUCLEAR, 
que, na verdade, é o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares, seja 
um processo ruim.

Nós precisamos saber exatamente o que é energia 
nuclear. Nós precisamos ter consciência de que ener-
gia nuclear não é o que aconteceu no Japão agora: 
uma usina antiga, numa região sujeita a terremotos e 
tsunamis, como foi o que aconteceu, e que colocou 
em risco a população. Hoje nós temos usinas nucle-
ares muito mais seguras, inclusive com produtos que 
não têm nenhuma possibilidade de radiação. E temos 
aquelas tradicionais, mas hoje modernizadas, num 
processo que permite segurança absoluta para esse 
tipo de energia, que é uma das mais limpas. E, com 
certeza, apesar de todo o nosso potencial hídrico que 
tem que ser aproveitado, e está sendo aproveitado – já 
estamos nos pequenos rios, nos pequenos riachos –, 
é limitada e também tem um impacto ambiental muito 
grande! Vejam aí Belo Monte e Santo Antônio e a dis-
cussão que se deu sobre o impacto daquelas usinas 
hidrelétricas.

Então, a usina nuclear é, realmente, uma opção. 
Nós temos que ter energia! Todo o mundo que estuda 
o progresso da humanidade, ou que estuda como um 
país está evoluindo ou não, vê uma relação direta na 
quantidade de energia disponível, no seu crescimen-
to, na sua competência em ser um país desenvolvido.

Por isso, essa medida provisória, ao criar essa 
opção de investimento, de ajudar a construir isso, é 
muito boa.

Outros aspectos interessantes são a retirada de 
alguns impostos. Na verdade, Imposto de Renda, o que, 
de certa forma, impacta negativamente nos Municípios. 
Mas sempre somos favoráveis a qualquer diminuição 
de imposto, e imposto que é diminuído e retirado nos 
casos em que haja investimento em infraestrutura.

Quanto a mudanças na lei das S/A, algumas até 
me preocupam, como, por exemplo, a reemissão de 
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debêntures antes de terminar a comercialização das 
debêntures já emitidas anteriormente.

No geral, é uma boa medida provisória, deveria 
ter sido discutida na Comissão Especial, o que não foi...

(O microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Otavio Leite, para falar contra a 
matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sá-
vio, para falar contra a matéria. S.Exa. tem a palavra 
por 3 minutos.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, já foram destacados pelo meu companheiro 
de bancada, que nos antecedeu, alguns pontos graves 
dessa medida provisória. Mas aproveito para destacar 
o momento histórico que vivemos ontem e que deve 
nos inspirar para refletirmos e analisarmos o compor-
tamento desta Casa em relação às medidas provisó-
rias e todo esse procedimento resultando em projeto 
de conversão, o que faz com que, com frequência, 
estejamos aprovando aqui matérias extremamente 
importantes sem um debate profundo, cometendo 
equívocos imperdoáveis.

A altivez desta Casa, a soberania desta Casa 
nos impõe uma reflexão, sob pena de que a socieda-
de venha nos cobrar, não só pelos erros, mas muitas 
das vezes pelas omissões.

Esta medida provisória, por exemplo, trata de uma 
diversidade enorme de assuntos, já trazendo consigo 
o vício da inconstitucionalidade de não ser sobre uma 
matéria específica, de relevante interesse e urgência. E 
eu destaco alguns desses aspectos; alguns, inclusive, 
que contrariam de forma flagrante o interesse público.

Acabou-se de manifestar aqui novamente como 
se usina nuclear fosse a melhor alternativa. E, no bojo 
dessa medida, vem incentivo à usina nuclear no mo-
mento em que o mundo inteiro revê seus programas 
nucleares, no momento em que nós visitamos – e eu 
visitei – as usinas de Angra I e II, e a III, que está em 
construção.

Até hoje não há um programa ou uma ação efe-
tiva para a destinação adequada do lixo nuclear, que 
lá está armazenado precariamente porque não há um 
local adequado até o dia de hoje, e tendo o Brasil as 
melhores alternativas de energia limpa e renovável.

Ao mesmo tempo, essa medida provisória traz 
o absurdo de renovar por mais 20 anos uma reserva 
global, 2,7% sobre a conta de luz de todos, do mais 
pobre ao setor produtivo e às indústrias. O País já co-
bra o maior volume de impostos nas contas de energia. 
E vamos aprovando aqui, caladinhos. Não pode! Esta 
Casa tem que reagir a isso!

Ao mesmo tempo em que dá incentivo à energia 
nuclear – e esse incentivo pode ser inclusive nas redes 
de financiamento – torna o juro sobre o FIES um juro 
capitalizado! Pasmem, Srs. Deputados, mistura ener-
gia nuclear com taxa sobre energia elétrica! É isso que 
estamos votando, Sras. e Srs. Deputados.

Por isso, esta Casa tem que reagir como reagiu 
ontem, com altivez, votando no interesse do País e não 
da Oposição ou da Situação. Não estou aqui fazendo 
um discurso de oposição. Estou aqui fazendo uma ma-
nifestação pelo País, que é o sentimento, não tenho 
dúvida, dos nossos colegas, seja do PT, do PSDB, de 
qual partido for.

O que não se admite é votar medida provisória 
sem conhecer o seu teor. Faz-se um projeto de con-
versão, aliás, é o que ocorreu. Quando o Relator apre-
sentou o relatório na semana passada, voltou à tribuna 
três vezes para mudar o relatório. Ontem, S.Exa. apre-
sentou um novo complemento ao relatório. E é assim. 
A cada minuto se muda o relatório. E mudar o relatório 
significa mudar a lei. Não estamos mais votando a me-
dida provisória original. Estamos votando um projeto 
de conversão que mudou a medida provisória.

E eu estou defendendo com os colegas o se-
guinte: toda vez que houver mudança, tenhamos um 
interstício de, no mínimo, duas reuniões ordinárias 
para nos aprofundar na discussão, para saber o que 
estamos votando.

Por isso, estamos contra. Não se pode mais cobrar 
imposto sobre energia elétrica e incentivar a energia 
nuclear. O Governo está equivocado.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sra. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sra. Presidente, 
a discussão e a votação da medida provisória estão 
trazendo para a Casa uma situação que eu diria de 
embaraço e de confusão.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2001, está 
especificado implicitamente que as medidas provisórias 
só podem realmente atingir um determinado assunto 
e não uma variedade de matérias.

De modo que eu quero requerer a V.Exa. que 
determine ao setor competente que nos encaminhe a 
ata da Comissão Especial que discutiu essa medida 
provisória, que nomeou um Relator, inclusive, e que 
chegou às conclusões que temos hoje aqui.

De modo que eu quero a ata da Comissão Espe-
cial que discutiu a admissibilidade dessa medida provi-
sória e a nomeação do seu respectivo Relator. V.Exa. 
poderá dizer que esse assunto é da Presidência do 
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Congresso. Não é, não! Esse assunto é do Congresso 
como um todo, é da Câmara e do Senado. Se a Câmara 
vai votar essa matéria, tem direito de ter informações 
plenas a respeito do assunto. Nós não podemos votar, 
podemos, aliás, requerer a informação sobre os dados 
da Comissão Mista, que é composta de Senadores e 
Deputados. Por conseguinte, esta Casa está dentro da 
Comissão Mista e, por isso, pode nos dar os elementos 
que estamos requerendo a V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Bonifácio de Andrada, a informação que nós 
temos aqui na Mesa é a de que venceu o prazo, e essa 
comissão não foi instalada. Por isso, foi designado um 
Relator. Não posso atender V.Exa., porque não existe 
uma ata de uma Comissão que não foi instalada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Eu queria, 
então, que V.Exa. nos informasse a decisão do Con-
gresso que considerou que terminou o prazo de ins-
talação dessa Comissão Mista.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado, dê-me um tempo para que eu possa objetivar 
a resposta de V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Pedro Eugênio, do PT de 
Pernambuco, que falará a favor da matéria.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, o Partido dos Trabalhadores vai encami-
nhar pela aprovação da Medida Provisória nº 517, pe-
los méritos inegáveis que ela traz.

O Sr. Relator trouxe uma série de acréscimos 
que foram longamente discutidos com o Governo. Na 
maior parte, na larga quantidade de questões que fo-
ram levantadas, estabeleceu-se, ao final e ao cabo, o 
entendimento pela aprovação, nesta Casa, do texto 
apresentado pelo Sr. Relator.

Mas eu quero aqui ressaltar pontos importantes da 
medida provisória, que tem o mérito de destravar, por 
exemplo, questões ligadas ao crédito de curto e longo 
prazos e que precisariam ser ajustadas de modo a que 
o mercado financeiro pudesse, de forma mais eficien-
te, fluir além dos bancos estatais de desenvolvimento.

A medida provisória traz artigos e, do 1º ao 7º, 
trata exatamente desse tipo de melhoria na eficiência 
do mercado financeiro. Além disso, traz questões tri-
butárias que dizem respeito também a operações de 
crédito, para que o crédito e a venda a prazo sejam 
mais eficientes no País.

Traz também questões tributárias que dizem res-
peito ao incentivo e à melhoria da condição de nosso 
País estabelecer o Plano Nacional de Banda Larga; 
de estabelecer, de forma mais eficiente, o desenvol-
vimento do nosso setor elétrico; de incentivar o setor 

de tecnologia das informações, e também de estabe-
lecer condições mais atrativas para investimento na 
energia nuclear.

Sobre este ponto – e fui antecedido por um ora-
dor preocupado com essa questão –, quero dizer que 
o compromisso do Governo Dilma é forte no sentido 
de dotar o Programa Nuclear Brasileiro das normas as 
mais rigorosas possíveis, inclusive aprendendo com 
aquilo que tem acontecido no mundo recentemente, 
para que nós tenhamos um programa nuclear que seja, 
acima de tudo, seguro. Mas não podemos abrir mão do 
direito de termos também esse tipo de energia, como 
todos os países desenvolvidos.

Chamo atenção para o adicional do frete para 
a renovação da Marinha Mercante. Esta prorrogação 
do adicional do frete, a prorrogação da isenção para o 
Norte e Nordeste, é uma ação de grande importância 
para o desenvolvimento regional e foi objeto de deli-
beração da vontade do povo do Nordeste e do Norte, 
por intermédio dos Governadores e dos Parlamentares 
que fazem a bancada nordestina nesta Casa.

Portanto, Sra. Presidenta, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, sem prejuízo de nós discutirmos novas 
questões, que estão presentes na medida provisória 
e que foram trazidas pelo Relator, de forma mais apro-
fundada no futuro, queremos dizer que fazer com que 
essa medida provisória seja aprovada no prazo legal 
é, para o País, da maior importância e, portanto, de-
fendo a sua aprovação em nome da bancada do PT.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu gos-
taria de esclarecer ao Deputado Bonifácio de Andrada, 
que levantou uma questão sobre o encaminhamento 
do processado da Medida Provisória nº 517, que aqui 
tenho – e inclusive está distribuído, deve haver cópia no 
plenário – o encaminhamento do Presidente do Con-
gresso Nacional, dizendo: “Encaminho a V.Exa., nos 
termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o 
processado da Medida Provisória nº 517”, que dispõe 
exatamente sobre o texto que está sendo votado hoje.

Se V.Exa. quiser verificar, seria na página 21, 
Ofício nº 81.

Obrigada, Deputado Bonifácio de Andrada.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Questão de ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, questão de 
ordem. Art. 95 combinado com a Lei Complementar nº 
95, de 1998. Eu fiz na semana passada uma questão 
de ordem aqui que não teve a resposta da Mesa.

A Lei Complementar nº 95/98, no seu art. 7º, in-
ciso II, é clara quando diz que “a lei não conterá maté-
ria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por 
afinidade, pertinência ou conexão”.
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A Medida Provisória nº 517 trata de vários temas. 
Um sem nenhuma conexão com o outro. Ela trata de 
banda larga, de usina nuclear, de prorrogação de bene-
fícios. Isso é uma tática que o Governo está utilizando 
para não emitir muitas medidas provisórias. Ele coloca 
muitos assuntos em apenas uma medida provisória, 
para dizer que há poucas medidas provisórias sendo 
editadas. Isso contraria a Lei Complementar nº 95/98 
no seu art. 7º, inciso II, e é um desrespeito ao Parla-
mento, que tem de ter a sua independência.

Eu fiz essa questão de ordem na semana pas-
sada, mas não tive resposta.

Era apenas para fazer esse questionamento, 
Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
respondo a V.Exa.: essa questão de ordem foi inclusi-
ve decidida pela Mesa, ressaltando que esse procedi-
mento que V.Exa. hoje questiona tem a supremacia da 
votação em plenário. Portanto, o Plenário é que tem de 
ter esse entendimento. Não cabe à Mesa agora divi-
dir uma medida provisória nesse ou naquele assunto.

O Plenário é soberano nessa questão. Por isso, 
a Mesa decidiu pela continuidade da votação. Pelo 
processo de votação é que se decide a razoabilidade 
da MP ou não.

O SR. REGUFFE – Eu agradeço a resposta a 
V.Exa. Apenas considero que isso atua frontalmente 
contra a Lei Complementar nº 95, de 1998, porque 
esta MP trata de vários assuntos, inclusive de usinas 
nucleares. Esta Casa não pode aceitar isso!

O mundo inteiro acabando com as usinas nucle-
ares, limitando isso, e o Brasil querendo criar um regi-
me especial de incentivos para o desenvolvimento de 
usinas nucleares, no momento em que todos querem 
geração de energia limpa, Sra. Presidente?!

Então, esta é a minha posição: essa MP contra-
ria a Lei Complementar nº 95, no seu art. 7º, inciso II.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
registrada a posição de V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de solicitar às bancadas que fizessem o enca-
minhamento. Vamos passar à orientação das bancadas.

Em votação o parecer do Relator na parte em que 
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e da adequação financeira e orçamentária no art. 8º 
da Resolução.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar a bancada, como vota o PT?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, já que há 
acordo, que pudéssemos colocar “sim” para os parti-

dos, sem prejuízo de alguém se manifestar contra. Se 
V.Exa. puder, para economia processual...

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

Eu pergunto aos partidos se concordam em que 
todos tenham como orientação o “sim” no painel.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Bloco PSB/PTB/PCdoB 
concorda.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gos-
taria, então, que se manifestassem os contrários, por 
favor, até por economia processual.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidenta, o 
PSDB encaminha...

O SR. RUBENS BUENO – Para encaminhamento 
de votação, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PPS?
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
Partido Verde encaminha contrariamente a essa me-
dida provisória, pelas mesmas razões que acabaram 
de ser expostas pelo Deputado Reguffe, do PDT. Nós 
consideramos que essa medida provisória é frankenstei-
niana, é uma colcha de retalhos de assuntos dos mais 
diversos, e um deles extremamente grave: incentivos 
fiscais para a construção de novas usinas nucleares 
em território nacional, remontando, segundo cálculos, 
a aproximadamente 500 milhões de reais de renúncia 
fiscal do Estado brasileiro em favor de usinas nuclea-
res, e no momento em que o mundo inteiro discute se, 
afinal, deve-se ou não prosseguir com a construção 
dessas usinas.

Quinhentos milhões de reais de renúncia fiscal 
do Estado brasileiro!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O PV 
encaminhou o voto “não”.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Sra. Presidenta, 
para encaminhar pelo PR.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PR.
O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, em 
primeiro lugar, eu quero me referir à votação de ontem.

Pela primeira vez, eu votei contra a orientação 
do meu partido. Eu votei “não” ao Código Florestal e 
votei “não” à Emenda nº 164. E explico por quê, Sra. 
Presidenta: porque na minha região, a Região dos 
Lagos, da cidade de Cabo Frio, de Búzios, de Arraial 
do Cabo, de São Pedro da Aldeia, de Rio das Ostras, 
além do litoral, há a Lagoa de Araruama, dunas, res-
tingas, a APA do Pau-Brasil, a APA da Massambaba, 
o Parque da Preguiça no segundo distrito, a Reserva 
do Mico-Leão-Dourado, que vai de Silva Jardim até 
Cabo Frio, e os costões rochosos. E nós não podemos 
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admitir que aquela região seja prejudicada pelo novo 
Código Florestal.

Então, Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Peço 

a V.Exa. que conclua, senão não haverá tempo de 
acontecer a votação.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Por isso, o Dr. Pau-
lo César, do Partido da República do Rio de Janeiro, 
votou a favor da Região dos Lagos, votou a favor da 
Lagoa de Araruama, votando “não” ao Código Florestal 
e votando “não” à Emenda nº 164, e orienta o partido 
hoje a votar “sim”, Sra. Presidente.

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

O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 

favor, PPS.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
Deputado Sirkis fez a orientação da bancada do PV 
com relação à admissibilidade.

Mais uma vez, nós reiteramos que não há nada 
de urgente para votarmos hoje essa matéria. Então, 
nós vamos trabalhar no sentido de colocar a nossa 
posição de começar a discutir firmemente, mas com 
profundidade, a questão da edição de medidas provisó-
rias no Brasil. Aqui está mais um exemplo claro de que 
não há nenhuma urgência em se votar essa questão.

Por isso, vamos votar “não”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-

les que quiserem...
O PPS está orientando o voto “não”.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-

les que estiverem contrários à posição do painel, por 
favor registrem.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O Deputado Pauderney...
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu 
gostaria inclusive de solicitar a V.Exa. que verificasse 
o encaminhamento de cada partido, porque eu não 
entendi o painel aparecer decidindo pelo encaminha-
mento dos partidos.

Mas, eu quero encaminhar...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

estava conversando quando o Líder do PT propôs que, 
se não houvesse discordância, poderia ser colocado 
“sim” para todos.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Mas houve várias 
manifestações. Inclusive, eu gostaria que se iniciasse 

agora, porque, primeiro, questionei V.Exa. sobre esse 
aspecto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. V.Exa. tem o direito de modificar o painel.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Eu gostaria de fazer 
o encaminhamento de voto pelo PSDB e modificar o 
que está no painel. Eu não admito que o Líder do PT ou 
quem quer que seja venha fazer indicação pelo PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
aconteceu isso, Deputado.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidenta, 
objetivamente sobre essa medida provisória, nós do 
PSDB temos uma série de questionamentos a fazer 
antes de nos manifestar.

Primeiro, o absurdo que está se repetindo a cada 
momento. Nosso colega Deputado Bonifácio de Andrada 
aqui indagou sobre a reunião da Comissão Especial do 
Senado e da Casa. E V.Exa. prontamente respondeu 
que essa Comissão perdeu o prazo, não se reuniu e 
não emitiu parecer. Virou rotina! E essa denúncia nós 
queremos fazer para o Brasil inteiro.

Ontem o Congresso mostrou soberania. Não fez 
disputa de Oposição ou de Situação, mas discutiu o 
interesse nacional. E por 410 votos aprovou uma nova 
legislação florestal.

Agora, é a hora de o Congresso levantar a sua 
voz e dizer que medida provisória tem de ser analisada 
do ponto de vista da constitucionalidade, não é essa 
colcha de retalhos. Medida provisória não pode ter um 
projeto de conversão apresentado alguns minutos an-
tes da votação e não pode ser colocada em votação 
assim: “se você é da base do Governo, vote a favor”.

Ora, aqui nós temos homens livres, sérios, mu-
lheres livres, sérias, responsáveis pelo seu mandato. 
Esse tipo de votação é um desastre para o País. Essa 
MP está aí aprovando novos tributos na conta de ener-
gia, está aprovando incentivo à energia nuclear, está 
aumentando o FIES com juros sobre juros. E nós va-
mos aprovar? Não!

O PSDB diz “não” a essa medida provisória. É 
um acinte!

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sra. Presiden-
ta, para orientar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Pauderney, para orientar.

Antes, informo ao Deputado que assim solicitou 
que o painel está zerado, para que os partidos possam 
fazer a orientação. Infelizmente, não pude atender à 
sugestão.

Pois não, Deputado Pauderney.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pelar 

ordem. Sem revisão do orador.) – Nós voltamos, Sra. 
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Presidenta, à velha questão das medidas provisórias, 
à questão da relevância e urgência.

Sempre estamos aqui, acredito, aprovando es-
sas matérias, dizendo “sim” ao Presidente de plantão, 
quando elas não têm nem relevância nem urgência, 
como é o caso desta medida provisória, cujo principal 
assunto é a Reserva Global de Reversão, que vai fazer 
com que o Governo aumente o seu caixa em mais de 
50 bilhões de reais, em 25 anos, onerando o contri-
buinte brasileiro, aquela pessoa que tem um bico de 
luz na sua casa. Isso vai constar nas contas de luz.

Por isso, nós somos contra a admissibilidade, pelo 
não reconhecimento da constitucionalidade dessa MP.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sra. Presidente, e conclama o cumprimento do acordo, 
uma vez que o principal já era para estar votado des-
de ontem. Nós aquiescemos em vir hoje de manhã. O 
debate é nos destaques, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PSB/PTB/PCdoB.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós também 
concordamos em que a Comissão Especial deveria não 
só ser convocada, mas, de fato, exercer o seu manda-
to. Infelizmente, isso não aconteceu. E, dentro dessa 
realidade, nós encaminhamos o voto “sim”.

Sra. Presidente, corrigiram-me aqui. Desculpe-me.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito 

obrigada. Não tem importância.
O SR. DR. UBIALI – Nesse sentido, o Bloco PSB/

PTB/PCdoB encaminha o voto “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Pela Minoria, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB, 

qual foi a orientação?
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a 
orientação do PSDB é o voto “não” por aquelas razões 
que elencamos, porque entendemos que a medida pro-
visória, além ser de inconstitucional e tratar de vários 
temas, fere o interesse público, pois aumenta a conta 
de luz – do pobre ao setor produtivo.

Portanto, o PSDB é contra, vota “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o PP?
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista en-
caminha o voto “sim”, pela admissibilidade.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT?

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o nosso 
partido fez um acordo com os demais partidos. Inclu-
sive, ontem à noite, no final da sessão, foi reafirmado 
o acordo de que não haveria obstrução por parte da 
Oposição e de que nós todos votaríamos “sim” à ad-
missibilidade dessa medida provisória.

Nós estamos orientando agora pela admissibili-
dade, no acordo para votação. No mérito, cada um vai 
poder discutir como achar melhor. Inclusive, a nossa 
bancada tem um destaque, retirando o RENUCLEAR 
da medida provisória, porque achamos inoportuno o 
RENUCLEAR.

Então, a nossa orientação é “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, o PSC vota “sim”, pela admissibilidade da Medida 
Provisória nº 517.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN? 
(Pausa.)

PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL 
não vê nem urgência nem relevância nessas medidas, 
que precisam ser discutidas nesta Casa. Em segundo 
lugar, todos esses pontos sobre Imposto de Renda, 
exportação de soja, energia nuclear, anatocismo – a 
cobrança de juros sobre juros, que analisamos na CPI 
da Dívida Pública –, tudo numa medida provisória só 
é um absurdo, é intolerável!

A questão, em particular, da energia nuclear, 
depois de tudo o que está acontecendo no Japão, 
inclusive, e da rediscussão sobre a prioridade dessa 
questão na matriz energética brasileira, mostra que 
há uma imensa precipitação. Colocar numa medida 
provisória tantos temas de relevância para se discutir 
é querer que o Congresso Nacional não discuta esses 
temas relevantes. Retira-se a autonomia do Congres-
so Nacional.

Por isso, o PSOL vota “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mi-

noria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o acordo que 
ocorreu aqui ontem foi o de que não haveria obstrução. 
Isso é completamente diferente do que tem sido dito 
por Líderes de partidos da base de que teria havido 
um acordo para votar “sim” à medida provisória. Esse 
acordo não ocorreu. O que ocorreu foi um acordo de 
não obstrução.
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A respeito do assunto, estamos discutindo, por 
enquanto, apenas a admissibilidade. A legislação que 
prevê as medidas provisórias, que substituíram, na 
Constituição de 1988, o decreto-lei, tirando-lhe aque-
le ranço autoritário, diz que uma medida provisória 
precisa atender a dois pressupostos: urgência e re-
levância. Depois, a jurisprudência diz que há um ter-
ceiro: precisa haver imprevisibilidade. Esse rosário de 
assuntos que estamos discutindo não atende a esses 
três pressupostos.

Por último, aquilo que foi aqui muito bem dito pelo 
Deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais, do 
nosso partido. O que está ocorrendo é uma capitis di-
minutio, uma perda de status do Parlamento, gerado 
pelos próprios integrantes do nosso Parlamento, que 
não se atêm ao que diz a lei e aceitam o que vem do 
Governo Federal, do Poder Executivo, sem questionar 
se se encaixa nos pressupostos de admissibilidade.

Por tudo isso, encaminhamento o voto “não”.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-

verno, como orienta? 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador) – Sra. Presidenta, quero apenas re-
afirmar aqui que o acordo é de não obstrução. A não 
obstrução implica inclusive não se exceder o tempo.

Quero pedir aos nobres pares que observem o 
tempo regimental das falas para que aí haja a discussão, 
com o que todos nós concordamos, mas no tempo re-
gimental. Quero pedir a colaboração aos ilustres pares.

Por isso, quero dizer a V.Exa. que o Governo orien-
tou a vinda do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e 
do Ministro da Educação, Fernando Haddad, à Comis-
são de Fiscalização e Controle para a discussão sobre 
o kit contra a homofobia. Há interesse do Governo no 
diálogo com os pares, nesta Casa, sobre esse tema.

Por isso, o Governo entende, por fim, que essa 
medida provisória já foi bem discutida e precisa ser 
logo votada.

Oriento o voto “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião favorável quanto aos atendimentos dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e de sua adequação financeira e orçamentária 
nos termos no art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

Peço que prestem atenção à votação, porque às 
vezes ocorrem equívocos no plenário, o que é natural.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação do parecer do Relator 
quanto a essas questões que elenquei permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-

-se à votação do mérito da matéria.
Consulto os Líderes sobre se querem orientar ou 

se posso colocar em votação. (Pausa.)
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Orientação, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exas. 

sabem que estamos votando agora o projeto de lei de 
conversão do Relator oferecido ao relatório da Comis-
são Mista, inclusive com as alterações feitas aqui e que 
todos acompanharam.

Então, como orienta o PT? 
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orado.) – Sra. Presidente, o PT orien-
ta o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PMDB, como orienta?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orado.) – Sra. Presidente, “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PSB.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orado.) – Sra. Presidente, na verdade, 
há dois problemas nessa medida provisória. Um deles 
é permitir que empresas, antes que terminem a venda 
e a colocação no mercado dos debêntures, possam 
emitir novos debêntures sem cancelar aqueles ante-
riores, mesmo que ainda não tenham complementado 
essa operação.

O segundo problema é que ela vai contra uma 
decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal 
quando cobra juros sobre juros, o que, apesar disso, 
nós sabemos ser uma prática do mercado.

Tirando esses dois problemas, esta é uma medi-
da provisória que atende a todo o mérito da sua apre-
sentação. Por isso, nós votamos favoravelmente a ela, 
com essas ressalvas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PR, como orienta?

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orado.) – “Sim”, Sra. Pre-
sidente.

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

O PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presidente, eu 

peço a palavra como Líder e quero que seja somado 
o tempo de Liderança ao de orientação. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu só 
quero dizer a todos que eu, obrigatoriamente, terei de 
convocar a sessão do Congresso às 13 horas.
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Nós fizemos uma discussão, mas, evidentemente, 
ela é passível de reconsideração. Nós encerraremos 
às 13 horas. Às 15 horas, teremos uma convocação 
extraordinária. Manteremos o painel apenas para a 
votação da MP 517, às 15 horas. Em seguida, abrire-
mos novo painel.

Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votaremos 
o mérito agora, e os destaques na sessão seguinte?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza.

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

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente em 
exercício, Deputada Rose de Freitas, Sras. e Srs. Par- e Srs. Par-
lamentares, quero aproveitar este tempo na tribuna 
para expor, de maneira bastante objetiva e clara, o 
posicionamento do PSDB em relação à Medida Pro-
visória nº 517.

São tratados mais de uma dezena de assuntos 
numa única medida provisória. Inclusive, ela chegou a 
esta Casa com 22 artigos. Entre os artigos que com-
punham a medida provisória, que foi editada na data 
de 30 de dezembro do ano passado, uma das últimas 
editadas pelo Presidente Lula, está o imposto sobre 
a renda em algumas operações, o regime especial de 
incentivos ao desenvolvimento de usinas nucleares, as 
medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de 
Banda Larga, a legislação relativa à isenção do adicio-
nal de frete para renovação da Marinha Mercante, que 
é uma outra carga tributária. Também trata, entre ou-
tros assuntos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento.

A medida tem alguns aspectos positivos, mas é 
impossível, do ponto de vista legislativo, para cumprir 
os dispositivos constitucionais de urgência e relevân-
cia, que nós a aceitemos de maneira silente, quieta, e 
que não protestemos diante dessa soberania de tra-
tar tantos assuntos numa única panelada. Temos que 
defender o Parlamento.

Essa medida provisória é uma árvore de Natal. 
Ela inviabiliza, impossibilita o aprofundamento do de-
bate para a melhoria do aperfeiçoamento do texto da 
lei. Ela prejudica a população brasileira, porque cumpre 
uma vontade do Governo, mas suprime, inviabiliza o 
debate pela própria sociedade, naquilo que é do seu 
interesse. E eu vou citar por quê.

Vejam o que estão tentando fazer, inclusive co-
lhendo sugestões feitas pelo Relator, Deputado João 
Carlos Bacelar. O Governo propôs mais de 30 altera-
ções no texto que ele inicialmente mandou com menos 
artigos. Para quê? Para tentar viabilizar um mercado 

privado de instrumentos de incentivo, e não só deixar 
a cargo do BNDES o financiamento para o fomento de 
empresas brasileiras que queiram expandir as suas ati-
vidades, que queiram aumentar o seu parque industrial.

Até aí é muito meritório, mas se esconde nas 
entrelinhas a vontade avassaladora de arrecadação, 
cada vez mais virulenta do Governo, em relação ao 
bolso do contribuinte, a quem paga energia elétrica 
neste País – e todo mundo paga. Empresas e pessoas 
físicas estão sendo mais uma vez penalizados.

A RGR, que é um nome bacana para chamar a 
Reserva Global de Reversão, na verdade, é um impos-
to de 2,7% que incide em todas as contas de energia 
elétrica. Em dezembro de 2010, a RGR cumpriria o 
seu papel de instrumento de captação de fundo para 
ampliar e universalizar a expansão da rede elétrica no 
nosso País, que tem dimensões continentais.

Mas o Governo, além de não ter utilizado todos 
os bilhões que já estão nesse fundo, de utilizar esses 
recursos para fazer superavit primário, e não para in-
vestir em energia elétrica, para a melhoria da infraes-
trutura do nosso País, quer prorrogar esse tributo por 
mais 25 anos, tomando do cidadão brasileiro ou das 
empresas brasileiras 2,7% a mais em todas as contas 
de energia elétrica.

Sabem quanto isso vai significar ao longo dos 
próximos 25 anos? Cinquenta bilhões de reais vão sair 
do bolso do contribuinte na hora em que for pagar a 
conta de energia elétrica. E sabem o quanto já existe 
de carga tributária nas contas de energia elétrica da 
pessoa física, do cidadão comum, da dona de casa, 
do estudante que paga a conta de energia elétrica da 
república onde ele mora? Há 102% de carga tributária 
em cima da energia elétrica da pessoa física.

Sabem quanto já existe de carga tributária em 
cima da pessoa jurídica, das empresas brasileiras, 
aquelas que geram os nossos empregos, que promo-
vem o desenvolvimento, que acumulam o adicional de 
capital, de valor, para o País progredir? Cento e sete 
por cento de carga tributária, em nove incidências 
diferentes, estão na conta de energia das empresas 
brasileiras. Que competitividade daremos ao nosso 
parque industrial tratando, só na energia elétrica, de 
um imposto com essa carga e com o Governo ainda 
querendo aumentar mais 2,7%?

Se as pessoas soubessem o tanto de impostos 
que são pagos na conta de energia elétrica, alguém 
já teria sido preso. Não o foi porque as pessoas não 
sabem, ou, pelo menos, não têm conhecimento para 
se defender. E o Governo vem aqui mais uma vez im-
por ao Parlamento, sem discutir esse assunto, 50 bi-
lhões de reais a mais no bolso do contribuinte ou das 
indústrias brasileiras.
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Ora, não faz sentido esconder um aumento de 
carga tributária em outros benefícios que entendemos 
justos, interessantes, e que passam pelos estudantes 
do FIES, pelo PROUNI, por escolas-fábricas, pela 
conta de desenvolvimento energético, pela isenção 
do PIS/COFINS. São tantas coisas, que não dá para 
discutir e realizar o debate dessa medida provisória 
num só tempo.

Portanto, Sra. Presidente, reconhecemos alguns 
méritos incorporados pelo Relator e algumas coisas 
positivas que a medida provisória traz.

Pedindo apenas mais alguns segundos de acrés-
cimo ao meu tempo, concluo dizendo que não faz sen-
tido que a medida passe a carregar os atuais 56 arti-
gos, quando inicialmente eram 22. Algumas coisas são 
positivas, mas, em protesto a essa questão da conta 
da energia elétrica, que, por si só, já é autoexplicável 
– cabe aqui a nossa repugnância pela maneira como 
está sendo tratada –, vamos votar contra o mérito dessa 
medida provisória. Vamos defender o povo brasileiro 
contra a Medida Provisória nº 517, para poder, pelo 
menos, protestar contra a maneira pela qual se está 
fazendo tanta maldade àqueles que geram emprego ou, 
pelo menos, ajudam a construir os horizontes do País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

orientar, o DEM.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, no mérito, 
vamos votar favoravelmente a esta matéria, apesar de 
haver grandes ressalvas. A matéria traz alguns benefí-
cios importantes, mas traz também muitas inovações 
que não são bem-vindas e que serão alvos de desta-
ques. Serão ressalvadas, porque nós não concordamos 
com esses pontos que foram acrescentados.

Mais uma vez, esta Casa coloca-se de joelhos 
diante do Poder Executivo, ao admitir o contrabando 
dentro das medidas provisórias. A relação não é mais 
de equilíbrio. Não olhamos mais nos olhos do Poder 
Executivo, mas ficamos submissos e de joelhos, quan-
do as medidas provisórias vêm e usurpam da Casa 
Legislativa a oportunidade de discutir as matérias. 
São acrescentados impostos, taxas. É uma extorsão 
tributária e um assalto ao bolso do contribuinte, Sra. 
Presidenta.

Então, “sim” ,no mérito, ressalvados os desta-
ques do PSDB e do Democratas. Nós lutaremos para 
aprová-los.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O PP, 
como orienta?

O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista orien-

ta o voto “sim”, acompanhando o Relator da medida 
provisória.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT?
O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PDT 
vota “sim”.

Eu gostaria aqui de fazer uma colocação impor-
tante. Nesta medida provisória, foi retirada a questão 
da dívida ativa, que atende à classe dos produtores 
rurais. A dívida ativa hoje representa 129 milhões. Dos 
que estão aí subscritos, somente 10.900 milhões fo-
ram pagos, quer dizer, menos de 10% dessa dívida.

E nós fizemos uma colocação aqui em defesa da 
agricultura brasileira. Esses agricultores, os pequenos 
principalmente, precisam que nós coloquemos nova-
mente em pauta. Foi retirada, e essa matéria vai ser 
discutida novamente nesta Casa por esse Deputado 
que fez o encaminhamento.

Nós votamos “sim”, mas vamos retornar a essa 
discussão.

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

Eu, só mais uma vez, lembro que às 13 horas 
tenho que encerrar a sessão.

O SR. EFRAIM FILHO – Vamos votar, Presidente.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Partido Verde tem uma posição muito clara do seu 
programa com relação à utilização de energia nuclear.

E se não bastasse o programa explícito do parti-
do, o exemplo e a realidade mundial estão a nos mos-
trar muita cautela com relação à questão da energia 
nuclear. O desastre japonês, a revisão por parte da 
Europa, a revisão por vários países da questão da 
energia nuclear.

Nós vamos, o Partido Verde, votar “sim” nessa 
medida provisória, mas salientando a nossa diver-
gência com relação à questão do favorecimento da 
energia nuclear.

Por isso mesmo, vamos apresentar o destaque 
no devido momento, mostrando a nossa posição com 
relação a esse tema.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC? 
(Pausa.)

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
apenas para colocar a questão da bancada do PPS.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, é 
“sim”. O Partido Verde vai votar “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
peço ao setor técnico que fique atento às orientações 
dos partidos.
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O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a 
bancada do PPS vai votar “não”, com a mesma com-
preensão de que a medida provisória, nos termos co-
locados e pelos diversos assuntos ali elencados, não 
pode de forma alguma se traduzir numa votação de 
Plenário.

Então, nós votamos “não”, a bancada do PPS, e 
gostaria de pedir que liberasse o Bloco PV/PPS.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria, Deputado Rubens Bueno, que V.Exa. se en-
tendesse com a Liderança do PV, porque nós temos 
um único painel. Ele pede que registre “sim” e V.Exa. 
diz “não”. É uma coisa que eu não posso administrar.

O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidenta, o 
Líder do Bloco é o Deputado Sarney Filho.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Que 
não está presente à sessão.

O SR. RUBENS BUENO – Se S.Exa. não esti-
ver presente, eu assumo como 1º Vice-Líder e libero 
a bancada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
liberada a bancada.

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
o PSC acompanha o voto do Relator. Portanto, é “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN? 
(Pausa.)

PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, nós não 
aceitamos mais essa dinâmica de medidas provisórias. 
Por respeito ao Legislativo, esses assuntos deviam ser 
tratados em projetos de leis. Nós estamos aqui isentan-

do ou diminuindo Imposto de Renda para ganhos de 
capital, estamos facilitando a commodity da soja para 
exportação. Estamos aqui também estabelecendo no-
vas regras para o FIES – um terceiro assunto, a rigor, 
diferente – e incentivos às questionadíssimas usinas 
nucleares, num momento em que o mundo reflete so-
bre essa matriz energética. E ainda há a agregação, 
por parte do Relator, de novas regras em relação a 
precatórios. Quer dizer, é uma pletora de assuntos.

A bancada do PSOL se dá o respeito e diz “não” 
a esse procedimento, porque não participou de acordo 
algum, exceto para discutir a matéria e mostrar que ela 
é completamente inadequada como medida provisória.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mi-
noria?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidenta, a Minoria congrega diversos partidos. O 
PSDB já se manifestou contrário à matéria. O Demo-
cratas, com inúmeras restrições, optou por uma orien-
tação “sim”.

A cada momento, quanto mais lemos esse rela-
tório, mais percebemos pontos que são contrários ao 
interesse da população.

Considerando essa divergência, nós liberamos. 
A orientação é pela liberação do voto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Li-
beração.

Como vota o Governo?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, Sra. Pre-
sidente. Quer votar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator na Comissão Mista, com as alterações feitas 
no plenário, ressalvados os destaques.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Apro-
veito para comunicar a todos que este painel será man-
tido para o início da sessão extraordinária, apenas para 
a votação da Medida Provisória nº 517. Depois disso, 
vamos zerar o painel.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só para 
mudar a orientação do partido para “não”. A orientação 
do Partido Verde e do PPS é “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
atender V.Exa. ainda em tempo, Deputado. A orienta-
ção é “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o projeto de lei de conversão.

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

APROVADO.
Está aprovada a Medida Provisória nº 517, de 

2010, na forma do projeto de lei de conversão apre-
sentado, ressalvados os destaques.

DESTAQUES A QUE SE REFERE A 
SRA. PRESIDENTA

REQUERIMENTO Nº 
(Bancada)

Requer destaque para votação em se-
parado.

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, IX, c/c 161, 

inciso V e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado do 
art. 14 e consequentemente os arts. 15, 16 e 17, por 
haver conexão e fazer referência, constante do PLV 
apresentado à MP 517/10.

Sala das Sessões,      de                      de         . 
– Ângelo Agnolin, Vice-Líder do PDT.”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PV)

“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 161, § 2º, do 

Regimento Interno, destaque para votação em separa-
do da Emenda 31 apresentada à MP nº 517, de 2010.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011. – Sarney 
Filho, Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS.”

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em 
separado.

“Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º, com-
binado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado do art. 20 do PLV oferecido à MPV 517/10.

Sala das Sessões,    de                      de       . – 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB.”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

“Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 161, § 2º, 

do Regimento Interno, destaque para votação em se-
parado da Emenda nº 64, apresentada à MP nº 517, 
de 2010.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011. – Arnal-
do Jardim, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV,PPS.”

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 59 apresentada à MP nº 517/2010.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2011. – Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.”

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separado do 
artigo 24 do PLV à MP nº 517/2010.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2011. – Antô-
nio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.”

DESTAQUE DE BANCADA

Requer destaque para votação em se-
parado de emenda.

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, inciso II e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 71, oferecida à MP 517/10.

Sala das Sessões,    de                          de       . 
– Vanderlei Macris, Vice-Líder do PSDB.”

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO 
DO PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

“Senhor Presidente, 
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Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 161, inciso II, c/c seu § 2º, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 80, de autoria do Deputa-
do Izalci Lucas (PR-DF), apresentada à MP 517/ 2010.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2007. – Izalci, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PR, PRB, PTdoB, 
PRTB, PRP, PHS, PTC, PSL.”

DESTAQUE DE BANCADA

Requer destaque para votação em se-
parado da emenda.

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, com-

binado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 36, oferecida à MP 517/10.

Sala das Sessões,     de                      de        . – 
Otávio Leite, 1º Vice-Líder do PSDB”.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
consigne meu voto contrário à aprovação desta ma-
téria, por não concordar com o que ela traz no bojo. 
Originalmente, eram mais de 10 assuntos; depois, o 
Relator acrescentou outros tantos.

Portanto, sou contra o aumento dos impostos. 
Essa RGR não deveria constar. Além do mais, há um 
flagrante atentado contra o meu Estado, à Zona Fran-
ca de Manaus, que é a concessão indevida de alguns 
benefícios em detrimento do polo industrial de Manaus.

Deixo aqui, pois, registrado o meu voto contrário.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Será 

registrado.

VI – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Antes, porém, ressalvo, mais uma vez, que o pai-

nel será mantido apenas para o término da votação da 
Medida Provisória nº 517. Logo em seguida, novo painel.

Lembro também que haverá sessão do Congresso 
Nacional agora, às 13 horas, destinada à continuação 
da votação do Projeto de Resolução nº 1, de 2011, 
que dispõe sobre a representação brasileira do Parla-
mento no MERCOSUL, sua composição, organização 
e competências.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

Partido Bloco

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Professora Marcivania PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Hugo Napoleão DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2
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PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Fernando Torres DEM 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
Leonardo Monteiro PT 
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Padre João PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Total de Minas Gerais: 21

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Brizola Neto PDT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eliane Rolim PT 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Solange Almeida PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Ivan Valente PSOL 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
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Missionário José Olimpio PP 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ságuas Moraes PT 
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Delegado Waldir PSDB 
Heuler Cruvinel DEM 
João Campos PSDB 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Mandetta DEM 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Zacharow PMDB 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
João Arruda PMDB 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Reinhold Stephanes PMDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Mauro Mariani PMDB 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Marco Maia PT 

Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 5

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Irajá Abreu DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão: 4
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CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
Total de Ceará: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Ferro PT 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Lucio Vieira Lima PMDB 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renzo Braz PP 
Total de Minas Gerais: 9

RIO DE JANEIRO

Jean Wyllys PSOL 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Beto Mansur PP 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 13

GOIÁS

Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Angelo Vanhoni PT 
Fernando Francischini PSDB 
Ratinho Junior PSC 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Total de Rio Grande do Sul: 4

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encer-
ro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 25 de 
maio, às 15 horas, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Votação 

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517-B, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno 
único, da Medida Provisória nº 517-B, de 
2010, que dispõe sobre a incidência do 
imposto sobre a renda nas operações 
que especifica, altera as Leis nºs 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, 11.478, de 29 de 
maio de 2007, e 12.350, de 20 de dezem-
bro de 2010, institui o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Usinas Nucleares – RENUCLEAR, dispõe 
sobre medidas tributárias relacionadas ao 
Plano Nacional de Banda Larga, altera a 
legislação relativa à isenção do Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM, dispõe sobre a extinção 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e 
dá outras providências; tendo parecer re-
formulado do Relator da Comissão Mista, 
proferido em plenário e entregue à Mesa, 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprova-
ção desta MPV, pela aprovação, total ou 
parcial, das Emendas de n.ºs 1 a 14, 17 a 
22, 25, 26, 28 a 33, 35 a 37, 49 a 66, 68, 74 
a 79, 87, 89, 90, 101, 102, 106 e 108, na for-
ma do Projeto de Lei de Conversão, com 
alterações; e pela rejeição das Emendas 
de n.ºs 15 e 16, 23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 
69 a 73, 80 a 83, 86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 
107, 109 a 114 e 116 (Relator: Dep. João 
Carlos Bacelar). As Emendas de nºs 84, 85, 
115 e 117, foram indeferidas liminarmen-
te por versarem sobre matéria estranha, 
nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (Ques-
tão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
19-3-11 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11
OBS.: RETIFICAÇÕES PUBLICADAS 

NOS DOU DE 31-12-10 E 4-1-11

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 520, de 2010, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denomi-
nada Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares S.A. – EBSERH e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-A, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 521-A, de 2010, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente e 
prorroga o prazo de pagamento da Gratifi-
cação de Representação de Gabinete e da 
Gratificação Temporária para os servidores 
ou empregados requisitados pela Advocacia-
-Geral da União; tendo parecer da Relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa desta MPV e das 
emendas apresentadas; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária; pela não implicação 
com aumento da despesa ou diminuição da 
receita pública da União das Emendas de 
nºs 1, 3, 4, 7 e 8; pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária da 
de nº 2; e, no mérito, pela aprovação desta 
MPV e, total ou parcialmente, das Emendas 
de nºs 1 e 4, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado, e pela rejeição das 
Emendas de nºs 3, 7 e 8. (Relatora: Dep. Jan-
dira Feghali). As Emendas de nºs 5, 6 e 9, fo-
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ÀS 15 HORAS E 19 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Professora Marcivania PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps

Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 7

ram indeferidas liminarmente por versarem 
sobre matéria estranha, nos termos do art. 
4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 
125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
19-3-11 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 58 
minutos.)

Ata da 126a Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
25 de maio de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas,  
1ª Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário
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ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 

Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
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Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 20

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
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Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC 
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Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 

Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 29
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SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lis-

ta de presença registra na Casa o comparecimento 
de 465 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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pe-

dimos à Mesa que restaure o painel, conforme enten-
dimento com os Líderes na sessão anterior. (Pausa.)

Mantido o painel da sessão anterior, até o térmi-
no da votação da Medida Provisória nº 517, de 2010.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Me-
dida Provisória nº 517, de 2010.

Continuação da votação, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 517-B, de 2010, que dispõe sobre a 
incidência do imposto sobre a renda nas operações que 
especifica, altera as Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.478, 
de 29 de maio de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro 
de 2010, institui o Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento de Usinas Nucleares – RENUCLE-
AR, dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao 
Plano Nacional de Banda Larga, altera a legislação 
relativa à isenção do Adicional ao Frete para Reno-
vação da Marinha Mercante – AFRMM, dispõe sobre 
a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e 
dá outras providências; tendo parecer reformulado do 
Relator da Comissão Mista, proferido em plenário e 
entregue à Mesa, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação desta MPV, pela aprovação, total ou 
parcial, das Emendas de nºs 1 a 14, 17 a 22, 25, 26, 
28 a 33, 35 a 37, 49 a 66, 68, 74 a 79, 87, 89, 90, 101, 
102, 106 e 108, na forma do Projeto de Lei de Conver-
são, com alterações; e pela rejeição das Emendas de 
nºs 15 e 16, 23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 69 a 73, 80 a 
83, 86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 107, 109 a 114 e 116 
(Relator: Dep. João Carlos Bacelar). As Emendas de 
nºs 84, 85, 115 e 117 foram indeferidas liminarmen-
te por versarem sobre matéria estranha, nos termos 
do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 
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125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, primeiro 
quero chamar todos os Parlamentares do PT ao ple-
nário. Está começando a votação. Segundo, gostaria 
de registrar que no domingo a Irmã Dulce foi beatifi-
cada na Bahia, com a presença da Presidenta Dilma. 

Ontem estivemos no Ministério da Saúde junto 
com o Secretário Estadual de Saúde, Jorge Solla; o 
Deputado Nelson Pellegrino; e o Prefeito de Salva-
dor, João Henrique, para discutirmos a crise por que 
passa a saúde em Salvador e para pleitearmos uma 
solução, sobretudo o aumento do teto dos repasses 
a Salvador, para que possamos ter um financiamen-
to adequado à alta e média complexidade na área da 
saúde da nossa Capital. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de registrar que neste último domingo, dia 22 de maio, 
ocorreu em Salvador, Bahia, a cerimônia de beatifi-
cação de Irmã Dulce, à qual tivemos a honra de nos 
fazer presente em homenagem a essa ilustre perso-
nalidade brasileira.

A Presidente Dilma Rousseff, que chegou ao 
Parque de Exposições de Salvador por volta das 17 
horas, acompanhada do Governador da Bahia, Jaques 
Wagner, e da Primeira-Dama, Fátima Mendonça, fez 
questão de vir para acompanhar a beatificação de 
Irmã Dulce.

Essa foi a primeira viagem da Presidente após 
a recuperação de uma pneumonia. Outras autorida-
des, como o Prefeito de Salvador, João Henrique; o 
Senador José Sarney; o Ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência, Gilberto Carvalho; o Ministro do De-
senvolvimento Agrário, Afonso Florence; e o Ministro 
das Cidades, Mário Negromonte, também estiveram 
presentes no evento em Salvador.

Irmã Dulce foi beatificada por volta das 18 horas, 
no Parque de Exposições de Salvador. Essa etapa é 
a última antes da canonização da religiosa, conheci-
da como “Mãe dos pobres” e “Anjo Bom da Bahia”. A 
partir dessa data, ela será chamada Bem-aventura 
Dulce dos Pobres.

Terminado o relato de sua trajetória, foi lido o de-
creto apostólico do Papa Bento XVI, inscrevendo Irmã 
Dulce na lista dos santos e beatos da Igreja Católica, 
propondo-a como exemplo cristão para todos os fiéis. 

Nesse momento, foi anunciada também a data de ce-
lebração da sua festa litúrgica: 13 de agosto.

No primeiro ato da cerimônia, D. Lorenzo Bal-
disseri, representante do Papa no Brasil, cumprimen-
tou as autoridades presentes. A missa de abertura 
foi presidida pelo ex-Arcebispo de Salvador e agora 
Cardeal D. Geraldo Majella Agnelo, que representou 
o Papa Bento XVI.

Para ser considerada beata, o Vaticano fez o 
reconhecimento jurídico de uma farta documentação 
sobre a veracidade do milagre atribuído a Irmã Dulce, 
em junho de 2003. Em abril de 2009, a religiosa foi 
considerada venerável pela biografia. Isso, segundo a 
Igreja Católica, implica dizer que Irmã Dulce teve uma 
vida de santidade.

Agora, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é aguardar que nossa querida Santa baiana proteja o 
País das vicissitudes do destino e nos guie pelo bom 
caminho da virtude, da humildade e da misericórdia.

Passo a abordar outro assunto, Sra. Presidente. 
Quero informar que participei de audiência no Ministério 
da Saúde, juntamente com o Secretario de Saúde da 
Bahia, Jorge Solla; os Deputados Nelson Pellegrino, 
Luiz Alberto e Antonio de Brito; a Senadora Lídice da 
Mata; o Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salva-
dor, João Leão; o Prefeito de Salvador, João Henrique; 
o Secretário Municipal de Saúde; representantes de 
Casas de Saúde; o Superintende Andrés Alonso; e o 
Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saú-
de, o Sr. Helvécio Magalhães.

Sra. Presidente, na reunião, o Secretário Solla 
encaminhou um documento contendo dez propostas 
para tentar minimizar os problemas ao financiamento 
da saúde em Salvador, problemas esses que impactam 
diretamente a assistência à população.

Hoje existe um déficit em torno de 66 milhões 
de reais, e grande parte desse recurso está vinculado 
ao atendimento das entidades filantrópicas, que exer-
cem atividades que vão da atenção básica à atenção 
especializada. O Secretário Solla informou ainda que 
os principais pontos a serem solucionados são o sa-
neamento das dívidas, a repactuação da gestão e a 
recomposição do teto dos repasses para Salvador.

Foi proposto também por Jorge Solla e pelo Se-
cretario Municipal de Saúde, Gilberto José, que o saldo 
dos recursos da Farmácia Básica, cerca de 38 milhões 
de reais, fosse usado para pagamento das dívidas de 
aproximadamente 26 milhões de reais.

Apesar de o representante do Ministério da Saúde 
afirmar que se deve buscar uma solução homogênea 
para o Estado e para o Município, enfatizei que Salva-
dor precisa ser tratada de forma diferenciada por ser 
a terceira maior Capital do País, pela incapacidade de 
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arrecadação e por ser uma cidade que acumula uma 
série de problemas estruturais, o que foi assentido pelo 
Secretário Helvécio Magalhães.

Informo ainda, Sra. Presidente, que o Secretário 
de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães, afirmou que 
o Ministério está dando passos concretos para viabilizar 
as demandas dos Estados e Municípios, no sentido de 
defender a saúde pública e se comprometeu em levar 
todas as informações referentes à reunião ao Ministro 
Alexandre Padilha.

Muito obrigado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presidente, 

Deputada Rose de Freitas.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Duarte No-
gueira; em seguida, ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, para 
esclarecimento ao Plenário sobre o roteiro de delibe-
ração da Medida Provisória nº 517, tendo em vista que 
nós votamos a admissibilidade e o mérito da matéria 
na sessão anterior, ficou remanescente para esta ses-
são, que se inicia agora, a conclusão da votação dos 
destaques de votação em separado.

Quero indagar à Mesa e a V.Exa. qual é a sequ-
ência dos destaques, tendo em vista que se faz ne-
cessário que o Plenário tome conhecimento de quais 
são os destaques e quais são fruto do acordo, para 
que sejam votados, de ofício, nominalmente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Respondo a V.Exa., nobre Deputado Duarte No-
gueira. São 9 destaques que se encontram sobre a 
mesa.

Pela ordem, sem ler seus conteúdos: um assi-
nado pelo Líder do PDT; outro assinado pelo Líder do 
Bloco do PV/PPS; outro, pelo Líder do PSDB – estou 
citando pela ordem –; outro do Deputado Arnaldo Jar-
dim; o outro, de nº 5, é do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do DEM; o de nº 6, pelo Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM; 
o outro, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame – não sei se Líder da Minoria ou se 
está na condição de Líder do PSDB; o outro, pelo Vice-
-Líder do PR; e o último, pelo Líder do PSDB.

São esses os 9 destaques, nobre Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, 
pela ordem.

Em seguida, concederei a palavra ao Deputado 
Luiz Noé.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presi-
denta, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 30 de 

maio, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
oferecerá café de manhã a nossa bancada no Congres-
so Nacional, quando será feita ampla exposição, pelo 
Presidente daquela entidade, Roberto Macêdo, sobre 
projetos fundamentais para a aceleração do nosso de-
senvolvimento, num momento em que a terra vivencia, 
ali, fase auspiciosa, em pleno Governo de Cid Ferreira 
Gomes, ora cumprindo, com excelente desempenho, o 
seu segundo mandato, após a soberana manifestação 
das urnas, em outubro passado.

O Presidente da CNI, Robson Braga de Andra-
de, confirmou presença no evento, levando aos nos-
sos coestaduanos a certeza da perfeita sintonia entre 
aqueles que comandam o pensamento dos industriais.

Destaco que, em década passada, fui alvo de 
significativa homenagem por parte daquela entidade, 
através da outorga da Medalha do Mérito Industrial, 
em acontecimento memorável, no momento em que 
estava à frente do Poder Legislativo brasileiro.

Naquele ensejo, saudado pelo Presidente Luiz 
Esteves Neto, reiterei o compromisso de, como ho-
mem público, emprestar minha decidida colaboração 
para impulsionar o crescimento de nossas atividades 
produtivas.

Mencione-se, por oportuno, que importantes em-
preendimentos, de largo porte, acham-se previstos 
para breve implantação entre nós, como a Refinaria 
Premium II e a Siderúrgica, aspirações acalentadas 
pelos nossos coestaduanos, mas sempre proteladas 
por imposição da própria conjuntura nacional.

Confia-se, porém, que ambos os cometimentos 
possam tornar-se realidade, em razão de apoio das 
forças políticas e empresariais, congraçadas dentro 
do objeto comum de ver efetivados sonhos que se ar-
rastam há mais de um vicênio.

É louvável a iniciativa do Presidente da FIEC, Ro-
berto Macêdo, ao oferecer plena integração da classe 
política em um processo que objetiva garantir maior 
impulso a iniciativas de inquestionável relevância, tam-
bém, para o Nordeste e o próprio País.

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

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-
-SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, a Câmara 
dos Deputados e o Brasil viveram momentos históricos 
com a aprovação do substitutivo que reforma o Código 
Florestal brasileiro.

Foram 11 anos de luta do agricultor brasileiro, 
em que os Deputados ligados ao desenvolvimento e 
à modernidade do País – e me refiro ao agronegócio 
– conseguiram afastar o atraso retrogrado de pseudo-
ambientalistas, títeres de ONGs internacionais, com 
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sede na Inglaterra, que desejavam manter intocável o 
progresso do Brasil.

Felizmente, Sr. Presidente, prevaleceu o bom 
senso, o trabalho de toda uma bancada e a disposi-
ção do Deputado Aldo Rebelo, comunista histórico, 
mais um brasileiro inteligente, sério, competente, que 
visionariamente entendeu a importância do agricultor 
brasileiro para a sustentação social, econômica e fi-
nanceira do País.

Desde o momento em que assumi a Presidência 
da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 
e que criei uma subcomissão para tratar dos assuntos 
ligados ao meio ambiente e dessas sugestões, foi ge-
rado a primeira proposta de Código Florestal.

No curso da discussão da matéria, vários Par-
lamentares tentaram, sem sucesso, atrelar o agrone-
gócio ao desmatamento desenfreado, e os meios de 
comunicação foram usados para denegrir a imagem 
de quem produz e sustenta a riqueza do Brasil.

Falava-se que o Código produziria anistia ampla 
e geral aos desmatadores da terra, mas essas ações 
foram realizadas pelo Poder Executivo, através da 
apresentação de decretos.

Ressalto que nada é mais importante para o ho-
mem do campo do que a preservação da sua proprie-
dade, e as recomposições florestais sempre estiveram 
na preocupação do agricultor brasileiro.

A Câmara dos Deputados foi feliz em aprovar o 
substitutivo global e a importante Emenda nº 164 para 
assegurar a consolidação de Áreas de Preservação 
Permanentes, mas garantindo uma anistia às ativi-
dades agrossilvopastoris, ecoturismo e turismo rural.

Ouso afirmar que temos que avançar muito mais 
sobre a legislação florestal, e a participação dos Es-
tados e Municípios pode ser concorrente com a apro-
vação do Código.

Não existem duas propriedades idênticas no 
Brasil, e muitas delas possuem dois, três e até quatro 
biomas diferenciados.

Irei propor que os Estados brasileiros possam 
ter seu Código Florestal, nos moldes do aprovado no 
Estado de Santa Catarina, e estender a todos os Mu-
nicípios brasileiros com vocação agrícola a criação 
de comitês florestais, com a participação paritária de 
produtores rurais, e representantes das Câmaras Mu-
nicipais e Prefeituras, espraiando novas regras locais 
sobre meio ambiente, agricultura e florestas.

Espero que a Presidência da República não vete 
a Emenda n° 164, principalmente por ela representar 
o anseio de todo o agronegócio nacional.

A Câmara estará alerta a qualquer tentativa de 
desvirtuação do texto aprovado na sessão de ontem.

O agronegócio brasileiro respeita o meio ambiente 
e sustenta nossa balança comercial.

Respeitar o homem do campo é respeitar o de-
senvolvimento e progresso do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra pela ordem o Deputado Odair Cunha.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, solicito a V.Exa. 
que evidencie para o Plenário da Casa que ainda não 
iniciamos a Ordem do Dia, a fim de que não haja confu-
são sobre nenhuma votação que possa estar ocorrendo 
nas Comissões. Estamos nos encaminhamentos. Os 
Parlamentares estão fazendo breves comunicações. 

Nós ainda não iniciamos a Ordem do Dia, e é im-
portante que isso fique evidenciado na fala de V.Exa.

Aproveito ainda para convocar todos os Parla-
mentares da base do Governo a virem ao plenário, pois 
teremos nesta sessão, pelo menos, quatro votações 
nominais. É fundamental, é muito importante que os 
Parlamentares estejam presentes ao plenário. Assim, 
poderemos concluir a votação da Medida Provisória 
nº 517, uma medida provisória importante para o País, 
que garante investimentos sociais, especialmente no 
setor elétrico. A RGR se justifica exatamente por causa 
do programa Luz para Todos.

O SR. ARNALDO JARDIM – Questão de ordem, 
Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas)- Com 
a palavra, para uma questão de ordem, o Deputado 
Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
a colocação do Deputado Odair Cunha, no exercício 
da Liderança do Governo, não encontra nenhum am-
paro regimental. Estávamos no meio da votação e a 
sessão foi sustada, para que fosse retomada depois. 
Eu próprio cogitei sobre possibilidade de fazer breve 
comunicação – e acho que V.Exa., como sempre, agiu 
corretamente. 

O painel foi reaberto e iniciada na Ordem do Dia. 
Não é essa figura regimental. O que é? É um interregno, 
é um estado de espírito, é um momento de devaneio? 
A nada disso faz referência o nosso Regimento, com 
todo o respeito, Deputado Odair Cunha.

Temos a intenção de prosseguir a votação. E eu 
peço a V.Exa., Sra. Presidenta, que dê a sequência e 
coloque o primeiro destaque em votação. Não nos ani-
ma, a nós, da Oposição, nenhum propósito obstrucio-
nista. Estamos aqui, vamos continuar a estar e vamos 
cumprir o acordo. Mas esperar por conveniências, para 
que fiquemos aqui “batendo um papo”, isso não tem 
nenhum respaldo regimental.
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Por favor, Sra. Presidente, como V.Exa. já havia 
feito: dê sequência à Ordem do Dia, com a votação do 
primeiro destaque.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de esclarecer cada questão de ordem que 
fosse levantada, para que não pairasse dúvida sobre 
o procedimento da Mesa. Nós encerramos uma ses-
são e reabrimos outra.

Por deferência absoluta da Mesa aos que pe-
diram a palavra para uma questão de ordem ou pela 
ordem, nós não estamos dando tempo para ninguém, 
porque vamos adentrar na Ordem do Dia, conforme 
estabelecido na convocação anterior.

Concedo a palavra ao Deputado Mendonça Filho, 
mas peço a V.Exa. que compreenda que, depois de sua 
fala, nós vamos entrar na Ordem do Dia.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. vai entrar na 
Ordem do Dia?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza.

O SR. MENDONÇA FILHO – Era esse o apelo 
que eu ia fazer a V.Exa.

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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Luiz Noé.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, pedimos 
aos Deputados do PSB, do PTB e do PCdoB que com-
pareçam ao plenário, para que possamos realizar a 
votação de importante matéria na área de energia e 
consolidar outras votações.

Conclamamos, então, a bancada do PSB, do 
PCdoB e do PTB a comparecer ao plenário para dar-
mos início à votação dos destaques.

O SR. JORGE BOEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei conforme 
orientação partidária nas votações anteriores. 

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, V.Exa. 
recomeçou? V.Exa., como disse, iniciou uma nova 
sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
cerramos a sessão.

O SR. EDUARDO CUNHA – Apenas havia um 
acordo prévio de manutenção de painel. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Até a 
votação da Medida Provisória nº 517.

O SR. EDUARDO CUNHA – Esta sessão é única 
e exclusivamente para esta medida provisória. Conse-
quentemente para a nova terá de designar outra sessão 
extraordinária e caberá...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tal-
vez não. Talvez consigamos votar a MP nº 517, mas 
lembrando que apenas o painel está sob o acordo. 
Em seguida...

O SR. EDUARDO CUNHA – Esta sessão extraor-
dinária que V.Exa. está iniciando agora é para votação 
da Medida Provisória nº 517?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Foi 
convocada para as MPs nºs 517, 520 e 521.

O SR. EDUARDO CUNHA – Ah, a 521. Então...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.
O SR. EDUARDO CUNHA – O tempo conta a 

partir do reinício desta sessão. Peço ao PMDB e aos 
Srs. Parlamentares que compareçam ao plenário, já 
que haverá uma sequência de votações nominais sem 
interstício. E se estivermos todos em plenário, teremos 
celeridade para concluir esta votação. 

Obrigado, Sra. Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Pastor Marco Feliciano.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com profundo pesar que uso esta 
tribuna para registrar a morte de Abdias Nascimento. 
Esse grande homem que Deus conservou até quase 
os 100 anos, deu testemunho vivo da luta pelas igual-
dades raciais no Brasil. Negro, nascido em São Paulo, 
na cidade de Franca, se destacou como um dos maio-
res ativistas pelo fim da descriminação racial. Militante 
firme, mas avesso a radicalizar, tinha um discurso in-
sofismável na defesa do que considerava justo. 

Foi membro desta Casa, entre 1983 e 1986, e 
também do Senado, apresentando projetos pioneiros 
para a criação de cotas especiais para negros, 20%, e 
de reserva para candidatos negros no serviço público.

Com seu passamento, perde a Nação brasileira 
um homem digno, adiante no seu tempo, respeitado 
até por quem não concordava com suas ideias. Orador 
culto, moderado, mas que transmitiu uma sensação de 
concordância com quem interagia. Seus biógrafos são 
unânimes em afirmar tratar-se de um homem diferente. 

Encerro pedindo que todos guardem na lembrança 
a figura desse brasileiro que soube fazer a diferença 
para que sejamos iguais.

Passo a abordar outro assunto.
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Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, quero 
expressar minha indignação com noticia estampada 
no prestigioso jornal Folha de S.Paulo, de 21 de maio 
último, em que dois cidadãos do sexo masculino apre-
sentaram documentos no 34º Cartório de Registro Civil 
do Bairro Cerqueira Cezar, região central de São Paulo, 
visando à conversão da união estável em casamento.

De acordo com o jornal, o referido Cartório é um 
dos três Registros Civis da cidade que aceitam conver-
ter esse tipo de união em casamento, após o Supremo 
Tribunal Federal ter reconhecido que casais homos-
sexuais também formam família. O que me preocupa 
é a declaração do Exmo. Sr. Juiz Substituto da Vara 
de Registros Públicos, da Comarca de São Paulo, Dr. 
Paulo Guilherme Madeira Dezem, que afirma ainda, 
de acordo com o jornal, que precisa formar opinião 
sobre a conversão de uniões gays em casamentos. E 
ao afirmar que há vários posicionamentos na doutri-
na, atesta que a opinião de um juiz singular pode dar 
interpretação contrária à própria Constituição Federal, 
que prevê a união pelo casamento somente por casal 
composto por homem e mulher. Ainda na matéria jor-
nalística há afirmação do repórter a respeito da reação 
das pessoas que no momento estavam no recinto do 
cartório. Uma mulher, ao ver o beijo do casal, excla-
mou: “Deus me livre”. E familiares de um casal hete-
ro, que celebravam um matrimônio, viraram as costas 
para o referido casal gay, demonstrando com isso o 
repúdio da sociedade a tais comportamentos estranhos 
aos bons costumes em lugares públicos, afrontando 
aqueles que têm o direito de não concordar com tal 
atitude. Voltamos a afirmar que tem que se respeitar 
a opção de cada um, inclusive em relação à natureza 
humana. O que não podemos admitir é a quebra dos 
paradigmas da família constituída por Deus, composta 
por homem e mulher.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, esta Casa está buscando, há algumas sema-
nas, a construção de um processo consensual para a 
votação do novo Código Florestal Brasileiro. Mas, se 
podemos nos dar o tempo necessário para aprofundar 
discussões e rever posicionamentos, o tempo fora deste 
Poder não para. E esse é o tempo de nossa agricultura.

Esta semana, em seu programa semanal Café 
com a Presidenta, a Chefe do Poder Executivo, a Pre-
sidenta Dilma Rousseff, anunciou um pacote de bene-
fícios para a agricultura, especificamente a familiar. Na 
abertura de sua exposição de motivos, a Presidenta 
afirmou que cada centavo investido no setor se multipli-
ca. Seja na forma de imediata produção de grãos, seja 
na forma de fixação de milhões de famílias no campo.

Na avaliação da Chefe do Executivo nacional, a 
liberação de recursos na ordem de mais de 16 bilhões 
de reais é resultado do diálogo permanente deste Go-
verno e de seu antecessor, com os trabalhadores rurais. 
E esse contato, feito de maneira perene, não se traduz 
apenas em mais recursos para a agricultura familiar.

Já no Governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, esse segmento do setor agrícola recebeu es-
pecial atenção por parte de diversas estruturas do Go-
verno Federal. O Programa Luz para Todos, que levou 
energia elétrica e, com ela, mais conforto, a milhões de 
pequenas, médias e grandes propriedades em todas 
as regiões do País, é um exemplo dessa preocupação.

Também pudemos sentir essa atenção em ações 
feitas com os mais diversos organismos de assistência 
técnica que vêm levando ao homem do campo novas 
tecnologias que lhes possibilitam melhorar o rendimen-
to de sua propriedade e, com isso, a renda da família 
e sua manutenção na área rural.

Agora, temos essa liberação de recursos extra-
ordinários. E, na fala da Presidenta Dilma Rousseff, 
pudemos saber, nós e os trabalhadores rurais, que 
o acesso a esse financiamento, pela primeira vez na 
história do Brasil, será feito a partir da procura, por 
parte do agricultor, de um sindicato rural ou da Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMA-
TER, que existe em praticamente todas as Unidades 
da Federação. 

Esse tipo de exigência é perfeitamente compre-
ensível e vai aproximar ainda mais o produtor de seus 
órgãos de representação, bem como de estrutura téc-
nica, o que lhe permitirá melhorar a produtividade de 
sua propriedade, seja de que tamanho for. Trata-se de 
grande avanço na modernização do campo brasileiro. 

Outro ponto divulgado pela Presidenta diz respeito 
a agricultores que já tenham feito algum empréstimo 
em safras anteriores. Agora, bastará ele ir ao banco 
ou à cooperativa de crédito para solicitar novo finan-
ciamento. Para essas pessoas, em sua imensa maioria 
extremamente simples em seu linguajar e com nível 
educacional primário, isso também representará um 
avanço.

Divulgado na semana em que esta Casa se de-
bruça prioritariamente sobre a proposta de novo Có-
digo Florestal, as medidas não tiveram a repercussão 
merecida. No entanto, sem sombra de dúvida, vão 
gerar um impacto extremamente positivo nas safras 
vindouras no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.
O SR. PAULO WAGNER (Bloco/PV-RN. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sou um homem de comunicação – apre-
sentador de TV – e não poderia deixar passar o 1º de 
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junho, Dia da Imprensa, sem destacar o quanto ela é 
importante para informar, formar e defender o cida-
dão. Não há democracia sem imprensa livre. Por isso 
mesmo, quase sempre a imprensa aparece entre as 
primeiras vítimas das ditaduras.

A própria escolha dessa data comemorativa tem 
muito a ver com a questão da liberdade de informar.

Até algum tempo atrás, o Dia da Imprensa era 10 
de setembro, assinalando a data em que, no ano de 
1808, circulou pela primeira vez a Gazeta do Rio de 
Janeiro, órgão oficial da corte de D. João VI. Mas, antes 
disso, em 1º de junho de 1808, já havia sido publicado 
o primeiro periódico brasileiro: o Correio Braziliense, de 
Hipólito José da Costa, editado em Londres e trazido 
para cá clandestinamente.

A Lei nº 9.831, sancionada pelo então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso em 13 de setembro de 
1999, atendendo a uma antiga reivindicação das en-
tidades de classe, alterou, afinal, a data comemorati-
va, assim fazendo justiça ao primeiro brasileiro que se 
dispôs a correr o risco de lançar um jornal sem pedir 
licença aos poderosos.

Nossa imprensa está completando, portanto, 
203 anos.

Nesse longo período, muitos repetiram a ousadia 
de Hipólito José da Costa, e, com frequência, sofreram 
restrições semelhantes ou até piores. Houve censura 
no Império, em diversos momentos da República Ve-
lha, durante a ditadura de Vargas e no regime militar 
iniciado em 1964. Jornais foram apreendidos, sofreram 
boicotes econômicos ou tiveram suas oficinas destru-
ídas; jornalistas foram ameaçados, presos ou mortos. 
O leitor nem ficou sabendo, ou conheceu apenas a 
versão oficial.

Desde 1988, entretanto, nossa Constituição cida-
dã assegura a liberdade de expressão e veda qualquer 
forma de censura política, ideológica e artística. Com 
a imprensa livre e os cidadãos informados, vivemos o 
mais longo período de liberdades democráticas, com 
eleições limpas e alternância no poder, que a nossa 
história registra.

Não é apenas uma coincidência. É a confirmação 
prática de que, quando exerce plenamente sua missão, 
a imprensa se transforma numa garantia dos cidadãos, 
denunciando injustiças, defendendo os direitos huma-
nos, atacando a corrupção, lutando pela melhoria do 
País, ou, em resumo, promovendo a democracia.

Hoje, as iniciativas individuais como a de Hipólito 
da Costa foram substituídas por empresas organiza-
das, com grandes equipes, instalações modernas e, 
a cada dia, mais agilidade. Permanecem, porém, os 
compromissos com o público, com a busca da infor-
mação correta, com os grandes valores da sociedade.

Os meios de comunicação surgidos mais tarde, 
em especial o rádio e a televisão, assumiram também 
essas responsabilidades, tornando-se igualmente alia-
dos da cidadania.

A tecnologia nos trouxe um grande fato novo, a 
Internet, que acelerou de forma impressionante a cir-
culação das informações. Não nos oferece, é verdade, 
a mesma confiança, pois se presta a vários tipos de 
golpes, mas permite, sem dúvida, um acesso cada vez 
menos sujeito às pressões oficiais. As recentes mu-
danças no Oriente Médio, onde governos arbitrários 
não conseguiram sufocar a troca de mensagens entre 
os internautas, são prova disso.

Diante dessa realidade emergente, jornais, rádio 
e TV tratam de se readaptar, buscam novos modos de 
conquistar o público. O futuro é incerto, mas, venha o 
que vier, devemos zelar para que a comunicação con-
tinue livre, como ferramenta para a construção de um 
mundo cada vez melhor.

Parabéns, portanto, a todos os profissionais de 
imprensa pelo transcurso do seu dia.

A propósito, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, celebra-se também a cada ano, em 17 de maio, o 
Dia Internacional das Telecomunicações, oportunidade 
que serve, sem dúvida, para assinalar a importância 
do setor e de sua efetiva participação no processo de 
desenvolvimento de todo o mundo e, em particular, 
do Brasil.

A realização e a evolução de experiências nas 
áreas de eletricidade e eletromagnetismo possibilitaram 
conquistas decisivas em benefício da comunicação a 
distância. Surgiu assim, em 1840, o telégrafo, paten-
teado por Samuel Morse. E, em 1876, viria o telefone, 
inventado por Alexander Graham Bell. No ano de 1890, 
Heinrich Hertz descobriria as ondas eletromagnéticas, 
fato que iria concorrer para o advento da radiodifusão 
e, depois, também para a transmissão de som e ima-
gem pela televisão.

Atualmente, contamos com os satélites artificiais, 
a telefonia móvel, as infovias, a Internet, a fibra ótica. 
Mensagens, sons, imagens, dados, documentos são 
transmitidos para vários lugares ao mesmo tempo.

A comunicação entre as pessoas, povos e nações 
desempenha, com efeito, papel fundamental, dinami-
zando, estimulando e beneficiando as atividades de 
produção, o comércio, a educação, a ciência, a saúde, 
a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento da 
economia em todo o mundo.

No sentido do melhor aproveitamento das possi-
bilidades crescentes que nos oferecem as tecnologias 
de informação e comunicação, importa fazer com que 
todos tenham acesso a essas vantagens. Por uma so-
ciedade da informação verdadeiramente global, segura, 
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livre, equitativa, inclusiva, acessível e aberta a todos, 
capaz de contribuir, então, ainda mais, para acelerar 
o desenvolvimento.

No momento, uma das questões que mais desper-
tam a atenção de governos, empresas e pessoas que 
fazem uso das diversas aplicações da informática con-
siste na necessidade de maior proteção, por exemplo, 
contra o ataque de cibercriminosos, de modo que se 
impõe também, além das medidas de inclusão digital, 
criar e difundir mecanismos e recursos para garantir 
que a navegação na Internet se efetue da maneira 
mais segura possível.

Essa, no entanto, não é a única preocupação. 
Diante de nós, apresenta-se, sim, uma série de ques-
tões complexas e desafios. No que diz respeito ao Brasil, 
há de se examinar e rever muitas das circunstâncias e 
fatores determinantes relacionados às telecomunica-
ções, compreendendo desigualdades socioeconômicas, 
concentração técnico-científica, educação, qualidade 
da programação de TV, influência da mídia na forma-
ção da criança e do adolescente, rádios comunitárias, 
liberdade de imprensa, regulamentação da Internet, 
defesa do consumidor especialmente nas áreas de 
TV a cabo e telefonia móvel, entre outros temas afins.

É preciso, em suma, reforçar o compromisso do 
Estado, das organizações públicas e privadas, da so-
ciedade civil, com o propósito de reduzir as disparida-
des tecnológicas e de promover a interconectividade 
em benefício de todos. 

Ao registrar a passagem do Dia Internacional 
das Telecomunicações, torno a acentuar a importân-
cia desse amplo conjunto de tecnologias e recursos da 
informação e comunicação – tecnologias e recursos 
que, evidentemente, têm enorme impacto econômico, 
político, social e cultural, respondendo por profundas 
mudanças sobre a realidade, sobre o tempo em que 
vivemos. 

Portanto, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
as telecomunicações merecem atenção especial, com 
ênfase na sua condição como fator preponderante para 
o desenvolvimento nacional, para a crescente inclusão 
digital no Brasil e no mundo, reduzindo-se as desigual-
dades sociais e econômicas, eliminando o fosso que 
ainda hoje existe entre pobres e ricos. 

Que as tecnologias da informação e comunicação 
sejam, então, utilizadas com o máximo de consciência 
e de responsabilidade, com o intuito, principalmente, 
de favorecer a difusão e o estabelecimento definitivo 
das condições e garantias necessárias para assegurar 
o desenvolvimento sustentável, o pleno respeito aos 
direitos dos cidadãos, a igualdade de oportunidades, 
a justiça e todos os demais indicadores imprescindí-
veis para a formação e consolidação de um sistema 

de comunicação, de transmissão e intercâmbio de 
informação e conhecimento, realmente democrático, 
pluralista e inclusivo.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta Casa 
manifestar-me sobre a histórica votação do novo Códi-
go Florestal. O País, hoje, tem esse tema como pauta 
principal de debate. Mas ainda há um maniqueísmo 
e um desconhecimento da matéria profundos, Sra. 
Presidente. Não poderia ser diferente, afinal, o tema 
é polêmico e assim será com muitos outros temas que 
iremos enfrentar ao longo desta Legislatura.

Nobres Deputados, vivemos esta semana, na 
Câmara dos Deputados, mais um importante momento 
político de nosso País. Aprovado por mais de 80% dos 
Parlamentares da Casa, o texto do novo Código foi fi-
nalmente adotado. Depois de mais de 2 anos de deba-
tes, de mais de 100 audiências públicas realizadas em 
todo o País, depois de darmos voz a todos os grupos 
envolvidos na mudança que o Código traz, como pes-
quisadores, especialistas, produtores, ambientalistas, 
entre outros, chegamos a uma posição intermediária 
que incentiva a produção – e o desenvolvimento, por-
tanto – ao mesmo tempo em que protege e preserva 
o meio ambiente.

O texto que aprovamos nos permite avançar em 
uma legislação que estava notadamente ultrapassa-
da e que, por isso, prejudicava milhões de brasileiros. 
E esses milhões de brasileiros – que dependem dos 
produtores agrícolas – não correspondem ao mani-
queísmo imposto no debate do novo Código. Eles são 
pequenos e são grandes produtores; eles não são 
apenas ruralistas ou ambientalistas, são brasileiros 
que precisam avançar na busca de um equilíbrio, e 
para isso precisam agir de acordo com a nossa legis-
lação. Uma legislação atualizada e discutida na Casa 
do Poder Legislativo. Não podemos esquecer que cabe 
a Deputados e Senadores o poder de legislar, e um 
país forte se faz com leis votadas democraticamente, 
não por meio de decretos. E fizemos valer esse nosso 
direito, esse nosso dever.

Não sou ruralista, da mesma forma que também 
não sou santuarista. Eu defendo, acima de tudo, o meio 
ambiente e desenvolvimento integrados.

Acredito que o relatório do novo Código Florestal 
aprovado medeia conflitos reais, decorrentes do atual 
estágio de desenvolvimento do Brasil e do mundo. O 
texto levado ao plenário – com muitas alterações, é 
importante lembrar – supera em muito o maniqueís-
mo imposto por puro desconhecimento do conteúdo 
do relatório. Escolhemos regulamentar um caminho 
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que concilia a produção de riquezas, a distribuição de 
renda e a preservação de recursos naturais.

As polêmicas do tema são muitas, Srs. Deputa-
dos, e destaco algumas a seguir. A primeira trata do 
desmatamento. Diferente do que dizem, o Código não 
permite o desmatamento; ao contrário, é repressor 
nesse sentido. Outra polêmica diz respeito à aprova-
ção da Emenda 164 que, entre outras coisas, dá aos 
Estados o poder de estabelecer as atividades que pos-
sam justificar a regularização de Áreas de Preservação 
Permanente – APPs.

O Brasil, é lugar-comum dizer, é um país de di-
mensões continentais. Nada mais adequado, portanto, 
do que delegar aos Estados essa responsabilidade, 
afinal, eles têm melhor conhecimento das áreas conso-
lidadas e das APPs. Cito dois exemplos do Rio Grande 
do Sul: a vitivinicultura e a rizicultura. A produção da 
primeira se dá em terrenos com inclinação, a segun-
da em áreas inundadas. Essa não é a realidade dos 
demais Estados. Justifica-se assim a necessidade de 
regras e fiscalização estaduais.

Por fim, Sra. Presidente, a emenda traz consigo 
um risco: o da guerra ambiental. Não fechamos os 
olhos diante disso. Da mesma forma como aprovamos a 
emenda e a defendemos por entender que está alinha-
da com o texto aprovado, assumimos o compromisso 
de sermos agentes proativos no respeito e estabele-
cimento de padrões mínimos para todos os Estados. 
Respeitar as regionalidades é um grande avanço. E 
esse avanço depende de continuarmos protegendo 
nossa biodiversidade, ao mesmo tempo em que ca-
minhamos rumo ao desenvolvimento e à inserção de 
milhões de brasileiros na legalidade.

Um avanço como o que novo Código represen-
ta envolve a todos nós, independente da posição que 
tomamos. A democracia nos ensina a respeitarmos 
as diferenças e a valorizarmos o debate. Para que 
este debate seja relevante, no entanto, é preciso que 
seja pautado no que diz o relatório. Ou seja, é preciso 
que todos leiam o novo texto e promovam assim uma 
conversa respeitosa e argumentativa. Tal qual foi sua 
construção, com Municípios, Estados e União: com 
base no diálogo. 

Por fim, reforço a ideia de que o debate não ter-
mina aqui. A aprovação do Código é um passo impor-
tante para que seja garantida a liberdade e o direito ao 
trabalho para o homem do campo. Mudamos a reali-
dade do Brasil. Recuperamos a autoestima do peque-
no agricultor que não estará à margem da legalidade.

Assim como a votação do Código, a Câmara en-
frentará novos desafios. Desafios decisivos para o nos-
so futuro como nação soberana. E o que esperamos 
sempre é o fortalecimento da democracia, do diálogo, 

do debate de ideia, de argumentos. Com transparência, 
venceremos gradativamente todos os desafios, sejam 
eles polêmicos ou não.

Muito obrigada.
O SR. GENECIAS NORONHA (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a publicação dos últimos números 
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Con-
fecção – ABIT traz-me a esta tribuna. 

Não poderia deixar de tornar conhecidos os índi-
ces que colocam o meu Estado, Ceará, entre os que 
mais exportam produtos têxteis e confeccionados no 
Brasil.

É fato que o setor sofreu o impacto da crise fi-
nanceira internacional, passando por um período de 
estagnação. Mas, felizmente, graças à determinação 
dos trabalhadores e à gestão arrojada e planejada dos 
empresários, os números divulgados recentemente 
apontam para novo cenário.

Os dados mostram que a indústria têxtil cearense 
já figura como a sexta colocada no ranking de exporta-
ções de produtos têxteis e confeccionados, em âmbito 
nacional. Em 2009, o Estado era o oitavo colocado; em 
2010, figurou na sétima posição entre todas as Unida-
des da Federação.

Se considerados apenas os Estados do Nordeste, 
nobres Parlamentares, o Ceará ocupa hoje a segunda 
posição, perdendo apenas para a Bahia.

Entre janeiro e abril de 2011, as exportações 
cearenses somaram mais de US$32,5 milhões, o que 
corresponde a um crescimento de 41,67% em relação 
ao mesmo período de 2010. Foram mais de 4 mil tone-
ladas de produtos têxteis e confeccionados enviadas 
ao exterior pelos portos cearenses, montante que su-
perou em quase 10% o do ano anterior.

Nesse contexto, destaca-se o setor de moda ínti-
ma. Dos quase 1,1 bilhão de peças confeccionadas no 
Brasil em 2010, 25% foram provenientes de indústrias 
cearenses. Esses números colocam o Estado como 
principal polo do setor no Brasil.

Ao encontro da obviedade desses números, vem 
a recente avaliação do diretor do Grupo FCEM, que 
promove feiras para tecnologia da indústria têxtil nos 
principais polos do País e realiza no Estado do Ceará 
a Feira de Máquinas, Equipamentos, Serviços e Quí-
mica para a Indústria Têxtil – MAQUINTEX. Segundo 
ele, um indicativo inquestionável de que a indústria 
cearense vai muito bem é a ampliação do número de 
expositores na feira, que acontecerá em agosto próximo. 
A esta altura há mais de 550 inscritos, e a expectativa 
é de que o número chegue a 700, o que representaria 
um aumento de 70%, em relação a 2009.
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Com realização prevista para o período de 9 a 
12 de agosto, o evento deve reunir cerca de 20 mil 
visitantes, em quase 23 mil metros quadrados do ain-
da inacabado Parque Expo Ceará, o novo centro de 
eventos do Estado. 

Como se vê, Sra. Presidente, os números da 
ABIT e a avaliação abalizada de quem realiza a MA-
QUINTEX nos mostram cenário alvissareiro, e eu não 
poderia deixar de manifestar aqui minha satisfação, 
que é, certamente, a de todo o povo cearense.

Por fim, faço aqui um convite: quem sabe essa 
feira não seria oportunidade para muitos dos que nos 
veem conhecer um pouco mais do Ceará? Não seria 
interessante ver, além das belezas naturais e da nossa 
gente hospitaleira, uma indústria pujante, que contribui 
para a riqueza da Nação? Posso apostar que sim, e 
aqui fica nosso convite.

Muito obrigado.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-

-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, fui comunicada de que hoje 
será realizado um ato público em favor da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 347, de 2009.

A referida PEC foi apresentada com o objetivo de 
alterar o inciso III do art. 208 da Constituição Federal, 
de forma a garantir atendimento educacional especiali-
zado para pessoas com deficiência, independentemen-
te de limite de faixa etária e de nível de escolaridade.

É de se salientar, nesse particular, que aqui não 
estamos fazendo defesa ou apologia de grupos ou en-
tidades que se dedicam à educação especial.

Como é de todos sabido, pois já me pronunciei 
publicamente nesse sentido, sou a favor da educação 
inclusiva. Mas também defendo que, no processo de 
transmudação do sistema de educação no País, sejam 
escutados todos os atores sociais envolvidos, pois não 
acredito em mudanças que ocorrem em descompasso 
com o amadurecimento e a reflexão dos envolvidos.

Assim, sou por uma política educacional inclusi-
va sensível aos clamores das próprias pessoas com 
deficiência, dos profissionais do ensino público regu-
lar que irão absorver essa demanda de estudantes e 
também dos profissionais da educação especial, que 
não podem, a essa altura da vida, simplesmente ver 
todo o conhecimento e experiência que acumularam 
serem jogados no lixo, como se não tivessem valor.

Mas não é esta a questão que queremos eviden-
ciar neste momento. Teremos outras oportunidades de 
discutir essa complexa questão.

O que defendemos é o respeito ao direito social 
da pessoa com deficiência à educação.

As pesquisas divulgam dados preocupantes no 
que se refere à alfabetização das pessoas com defi-

ciência. Uma grande parcela não é alfabetizada, ou é 
semialfabetizada. 

E isso não ocorre por sua escolha, mas por pe-
sada e discriminatória carga social. Em verdade, nega-
-se, ainda que indiretamente, o acesso das pessoas 
com deficiência aos ambientes de ensino quando não 
se promove a sua acessibilidade. 

Lamentavelmente, o acesso da pessoa com de-
ficiência à educação é sofrido e deficitário. Também é 
comum que se interrompa, tendo em vista as barreiras 
encontradas na busca por esse direito constitucional, 
a educação, o que ocorre em razão das barreiras de 
arquitetura, de comunicação e de atitude.

Uma das dificuldades encontradas, principalmente 
no que se refere às pessoas com deficiência intelec-
tual, é o fato de que o ritmo e a forma do aprendizado 
são diferenciados. E, por falta de estímulo correto, o 
processo ensino/aprendizagem acaba sendo mais de-
morado se comparado ao das pessoas sem deficiência 
e também mais rico de experiências para os profissio-
nais da educação que a isso se propõem.

Há milhares de síndromes genéticas, muitas das 
quais ainda pouco conhecidas, o que dificulta o diag-
nóstico, o tratamento e o acesso da família à melhor 
forma de realizar o estímulo e o desenvolvimento das 
habilidades de seu familiar com deficiência.

Em sua atual redação, a Constituição Federal 
garante a educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 aos 17 anos.

No entanto, sabemos que, em razão das inúme-
ras dificuldades encontradas em sua vida, é comum 
que a pessoa com deficiência não consiga percorrer as 
séries escolares dentro da faixa etária recomendada, 
motivo pelo qual entendemos ser de extrema impor-
tância a aprovação dessa PEC, que agirá justamente 
compensando essa visível desvantagem.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, comunico que 
chegou às minhas mãos, na condição de Presidente da 
Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um abaixo-
-assinado contendo 2.186 assinaturas de pessoas de 
todo o Brasil, que se colocam solidárias a esse projeto. 

Oportunamente, esse documento será apresen-
tado ao Relator da PEC, para conhecimento.

Sem mais para o momento, desejo a todos um 
excelente dia.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e 
dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câ-
mara, telespectadores da TV Câmara.

A serviço da misericórdia. Este é o lema do pro-
grama de vida de D. Emanuel Messias, que, na noite 
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da última sexta-feira, foi empossado como novo Bis-
po da Diocese de Caratinga, em Minas Gerais. Estive 
presente e presenciei momentos de muita emoção e 
homenagens. Mais de 10 mil pessoas compareceram, 
representando os 52 Municípios da Diocese, atestando 
a força viva da fé.

Senhoras e senhores, quero ressaltar que durante 
os últimos 32 anos, D. Hélio Gonçalves Heleno exer-
ceu o episcopado em Caratinga, e fez história. Nessas 
três décadas, D. Hélio ordenou 65 padres, criou nove 
paróquias, fez 320 visitas pastorais e realizou mais 
de 140 mil crismas. Por isso, a este homem, que há 
mais de meio século dedica sua vida a Deus, o meu 
respeito e admiração.

No dia 16 de fevereiro de 2011, o Papa Bento XVI, 
aceitou o pedido de renúncia de D. Hélio e nomeou 
como novo Bispo de Caratinga D. Emanuel. Mineiro, 
nascido em Salinas, criado em Governador Valadares. 
D. Emanuel cursou Filosofia no Seminário São José, 
em Mariana; Teologia, na Pontifícia Universidade Gre-
goriana, em Roma. E, em 04 de fevereiro de 1976, re-
cebeu o Presbiterato, em Governador Valadares, onde 
exerceu o ministério sacerdotal como Vigário Paroquial 
por 6 anos, e Pároco, durante 17 anos, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida.

Já na cidade de Caratinga, durante 24 anos, D. 
Emanuel exerceu o cargo de professor de Sagrada 
Escritura, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do 
Rosário, além das funções de Coordenador Diocesano 
de Pastoral e Diretor Espiritual, em Minas Gerais, do 
Movimento Fé e Luz.

Em maio de 1998, D. Emanuel foi sagrado Bispo 
para a Diocese de Guanhães, onde foi responsável 
pela dimensão Bíblico-Catequética do Regional Leste 
e Administrador Apostólico da Diocese de Governador 
Valadares. Agora, D. Emanuel vem continuar seu tra-
balho na Diocese de Caratinga.

Sr Presidente, eu estive presente à cerimônia 
para poder dar as boas-vindas a D. Emanuel, o qual 
tenho a honra de ter como amigo. Com isso, presen-
ciei a alegria com que os católicos daquela cidade o 
receberam. A posse foi realizada na Catedral São João 
Batista. Depois, o novo Bispo, juntamente com 100 pa-
dres, 15 bispos, autoridades e o povo em geral, segui-
ram em procissão até o Santuário. Telões tiveram que 
ser instalados do lado de fora para que todos acom-
panhassem a primeira Missa Solene presidida por D. 
Emanuel. Foi uma noite de muitas emoções.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, quero, com 
alegria, deixar registrado aqui nesta Casa os meus 
sinceros parabéns à Diocese de Caratinga e ao novo 
Bispo D. Emanuel Messias. Tenho certeza, na fé em 

que fui criado, que foi o próprio Espírito Santo que o 
escolheu para esta missão. 

Muito obrigado.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em menos de dois dias, na Braskem, em-
presa petroquímica do setor cloro-soda, em Maceió, 
Alagoas, ocorreram dois acidentes que vitimaram mais 
de 130 trabalhadores, principalmente crianças e ido-
sos. Consta das reportagens que, nas duas vezes, te-
ria ocorrido vazamento de cloro. Mais de 30 pessoas 
estariam hospitalizadas, cinco delas em estado grave.

Desta tribuna, solicito a atenção das autoridades 
envolvidas, em especial o Instituto do Meio Ambiente 
– IMA, de Alagoas, para que apurem as reais causas 
do acidente, punindo os responsáveis. Consta que o 
IMA já teria adotado as primeiras providências, o que 
nos deixa menos preocupado. 

É preciso que as autoridades atuem com segu-
rança, uma vez que a situação coloca em risco a saúde 
dos trabalhadores e dos moradores da região. O Esta-
do não pode se intimidar diante do poder econômico. 
É sua missão apurar o ocorrido e exigir da empresa 
que adote providências para evitar que acidentes des-
sa natureza se repitam. 

Pelo que sabemos, a Braskem é a maior indústria 
do Estado de Alagoas. Seu faturamento anual repre-
senta 10% do PIB daquele Estado. É o terceiro maior 
contribuinte de ICMS de Alagoas. Como o processo de 
produção cloro-soda absorve muita energia, a Braskem 
obteve uma linha especial de transmissão que vem 
direto da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
– CHESF, em Paulo Afonso, Estado da Bahia. Hoje, o 
consumo de energia elétrica pela Braskem – 170 MW – 
é equivalente ao consumo total do Município de Maceió. 

Por tudo isso, vê-se a importância daquela em-
presa para o Estado. Entretanto, à medida que ela 
ganha importância econômica, aumenta também sua 
responsabilidade social e ambiental.

No processo industrial, a Braskem ainda faz uso 
de amianto, produto banido em mais de 50 países, o 
que revela um atraso na questão ambiental.

O cloro, gás que teria vazado na Braskem, está 
associado a uma série de danos à saúde. Listo a seguir:

. o cloro tem sido responsabilizado por agravar a 
asma, especialmente em crianças que nadam muito 
em piscinas cloradas; 

. o consumo de cloro duplica o risco de câncer 
na bexiga e no reto; 

. o cloro é ligado a anomalias cardíacas congê-
nitas, defeitos congênitos, distúrbios reprodutivos e ao 
colapso do sistema imunológico;
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. o cloro é associado a doenças de pele, como 
eczema, acne, psoríase, seborreia e muitos males da 
pele e do couro cabeludo. 

Finalmente, diante da gravidade do fato, estamos 
fazendo uma Indicação ao Ministério Público Federal, 
sugerindo que ele também acompanhe as investiga-
ções sobre as causas desses acidentes. A situação 
é preocupante, pois ocorreram dois acidentes em 
menos de dois dias. O agravante reside no fato de a 
empresa estar localizada num bairro populoso. Aliás, 
no processo de licenciamento ambiental, deveriam ter 
sido previstas todas essas situações de risco, inclusive 
um plano de emergência para a evacuação da área no 
caso dessas ocorrências.

A participação do Ministério Público Federal nas 
investigações desses acidentes, com certeza, trará 
isenção total à apuração das irregularidades porven-
tura existentes. 

É necessária a apuração de responsabilidades, 
já que houve danos à saúde da população.

Obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PR-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cidadãos que nos assistem pelos meios de 
comunicação da Casa, boa tarde! Hoje, quero trazer a 
esta tribuna um tema que muito importa à sociedade: 
a redução dos impostos que nós, brasileiros, pagamos 
para manter o Estado funcionando.

Especialistas no ramo da Economia entendem que 
os impostos são um mal necessário, que, na verdade, 
sempre esteve presente na história da humanidade. 
De fato, essa não é nenhuma inverdade, pois encon-
tramos relatos da prática ou cobrança de impostos já 
nos tempos bíblicos.

Sra. Presidente é com bastante alegria que hoje, 
dia 25 de maio, comemoramos pela primeira vez o Dia 
Nacional do Respeito ao Contribuinte. A Lei nº 12.325, 
de 2010, é oriunda de projeto de lei que apresentei em 
2007, com o apoio do Instituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário (IBPT), e foi sancionada em setembro 
do ano passado.

A proposta surgiu com o objetivo de mobilizar a 
sociedade e os poderes públicos para a conscientização 
e a reflexão sobre a importância do respeito ao contri-
buinte. O Estado Democrático de Direito pressupõe o 
respeito aos direitos e garantias inerentes à cidadania. 
Entre as várias facetas da cidadania, sobressai a con-
dição de contribuinte, que, em última análise, viabiliza 
a sustentação material do Estado e, por conseguinte, 
da própria ordem social.

Todavia, ainda é comum que o contribuinte seja 
vítima de excessos e abusos de poder, devido à fal-
ta de consciência de alguns agentes públicos, de um 

lado, e dos próprios contribuintes, por outro. Somente 
por meio da conscientização da sociedade, inclusive 
dos agentes tributários, será possível assegurar, na 
prática, o respeito aos direitos que a ordem jurídica 
confere aos contribuintes. 

A escolha dessa data é emblemática do entendi-
mento de que cada cidadão brasileiro trabalha cerca 
de 145 dias do ano – de 1° de janeiro a 25 de maio – 
apenas para pagar impostos, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tributário. 

Segundo dados do impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), em 2011 a arreca-
dação de tributos registrou a marca de R$554 bilhões 
pagos entre 1º de janeiro e o dia 20 de abril.

O impostômetro foi inaugurado em 20 de abril 
de 2005 e está instalado no prédio da sede da ACSP. 
Além disso, qualquer cidadão pode acompanhar pela 
Internet o total de impostos pagos pelos brasileiros aos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

Dessa forma, justa é a homenagem ao cidadão, 
que suporta o ônus da existência estatal, contribuindo 
com parte de seus recursos.

Nossa luta em defesa da justiça fiscal e social 
não para aqui. Ela só terminará quando conseguirmos 
aprovar nesta Casa a reforma tributária. 

Em 2007, apresentei o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 38, que cria o Código de Defesa do Contri-
buinte, a ser apreciado pelos nobres Pares.

A preocupação com um Código de Proteção e 
Defesa dos Direitos dos Contribuintes não é nova. Há 
diversos precedentes, como as iniciativas do nobre 
Senador Jorge Bornhausen e dos Deputados Davi 
Alcolumbre e Gerson Gabrielli.

Esse projeto de lei complementar foi elaborado 
com o apoio de diversos setores da sociedade. Com 
o auxílio técnico e jurídico do Instituto de Estudos dos 
Direitos do Contribuinte, procuramos elaborar um tex-
to de lei que reflita os anseios por mais igualdade na 
relação entre o Fisco e o cidadão.

A proposição têm o intuito de não deixar que tão 
importante matéria caia no esquecimento por circuns-
tâncias alheias ao bom debate parlamentar que, com 
certeza, virá. Apesar disso, Sra. Presidente, demais 
ouvintes, não se trata de mera repetição daquilo que já 
era de conhecimento dos nobres membros das Casas 
Legislativas, na medida em que contempla diversos 
dispositivos inovadores.

A proposta encontra-se parada na Comissão 
de Finanças e Tributação desta Casa. Tratando-se de 
assunto tão relevante e tão necessário à sociedade, 
peço aos membros dessa importante Comissão que 
analisem a proposição e a aprovem. Quem ganha são 
os cidadãos.
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Lançada em 25 de abril de 2007, em Brasília, a 
Frente Parlamentar Mista dos Direitos do Contribuin-
te pretende dar visibilidade ao debate sobre os direi-
tos do contribuinte no Brasil. Da mesma forma, busca 
promover uma reforma fiscal que possibilite adequada 
participação da arrecadação tributária e previdenciá-
ria em favor dos Estados e dos Municípios, hoje, to-
talmente subordinados à arrecadação centralizadora 
desproporcional em favor da União. Atualmente, a 
Frente passa por restruturação, mas será relançada 
na primeira quinzena de junho. 

Fazendo um retrocesso na história, podemos 
perceber que a cobrança de tributos esteve presente 
em diversos países e reinos. Segundo Cristiano Cata-
rin, autor de Uma Breve História dos Impostos, o ano 
de 926 a.C., na Palestina, marcou o fim do império de 
Davi e Salomão e também o fim da possibilidade de 
Israel tornar-se uma grande potência. Naquela época, 
quem resistia à cobrança de impostos sofria covar-
des castigos corporais. Esse comportamento trouxe 
a desintegração do País, que, mais tarde, decaiu em 
sucessivas guerras, conhecendo seu fim efetivo no 
ano de 721 a.C., quando foi derrotado pelos assírios. 

No Egito, os impostos incidentes sobre o comércio 
de pófiro (uma espécie de pedra preciosa de grande 
beleza) eram fundamentais para assegurar todo o luxo 
e conforto do palácio real.

Na Roma antiga, os tributos garantiam toda a ri-
queza e opulência presentes na vida dos Césares. No 
mundo medieval, o feudalismo proporcionou prosperi-
dade econômica contando com inovações agrícolas, 
é verdade, mas também continuou a impor pesados 
impostos.

Mais próximos de nós, Sra. Presidente, os Reis 
portugueses, com uma política ineficiente e estrutura 
tributária precária e incapaz de gerar receitas, investi-
ram seus esforços em monopólios grandiosos, como 
os do açúcar e do pau-brasil.

No Brasil, a cobrança dos tributos se concentra na 
base do consumo, estabelecendo um sistema injusto, 
em que os que têm menos contribuem mais propor-
cionalmente do que aqueles que possuem mais. Isso 
porque, na esfera federal, os principais tributos sobre 
o consumo (PIS e COFINS) não são compartilhados 
com Estados e Municípios, enquanto o principal tributo 
sobre a renda (o Imposto de Renda) é compartilhado. 
Esse modelo induziu a União a concentrar arrecada-
ção em tributos não compartilhados, o que aumentou 
fortemente a regressividade do sistema.

Nosso sistema encontra-se travado em razão 
da complexidade da estrutura tributária, com muitos 
tributos incidentes sobre a mesma base. E esse siste-
ma está defasado em mais de 40 anos, ou seja, não 

atende mais à realidade econômica dos brasileiros. E, 
pior: os mais pobres sofrem com uma carga tributária 
maior do que a imposta aos mais ricos. É muita injus-
tiça o que vemos!

São por esses e outros motivos que lutamos por 
uma reforma tributária completa e, principalmente, 
justa. É inadmissível aceitar que se envie a esta Casa 
de leis fatias de uma provável e longínqua reforma. 
Afirmo, com veemência, que essa tática não corrigirá 
tais injustiças. 

Quando Relator da Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 233, de 2007, elaborei parecer que permite 
ajustar essa estrutura à realidade do nosso País e que 
foi aprovado em dezembro de 2008.

Foram meses debatendo com os Governadores 
de Estado e entidades. No diálogo com renomados 
especialistas, foi possível elaborar um parecer conci-
so. Pequenos arremates não resolvem a injustiça na 
cobrança de impostos.

Presidenta Dilma Rousseff, V.Exa. não vai acabar 
com a miséria no Brasil enquanto tivermos um sistema 
tributário injusto como este. Então, não faça apenas 
um puxadinho de reforma tributária e, sim, use a sua 
força política para que seja aprovada a PEC 233, que 
será o marco de uma grande e justa reforma tributária 
para o Brasil e, principalmente, para os que ainda vivem 
na miséria e com a maior carga tributária do mundo.

Na defesa dos direitos de todos nós, contribuin-
tes, tenho de falar, também, do absurdo que acontece 
com a carga tributaria para os produtos destinados 
às pessoas mais pobres, quando são tributados por 
substituição tributária.

A substituição tributária do ICMS surgiu a par-
tir da necessidade da maior segurança em relação à 
arrecadação de impostos para o Governo, pois essa 
forma de recolhimento dos impostos garante maior 
agilidade na fiscalização, uma vez que é mais fácil 
fiscalizar as fontes produtoras, considerando que são 
em menores quantidades, do que fazer a fiscalização 
individual das empresas revendedoras dos produtos, 
junto ao comércio em geral.

Pois bem, senhoras e senhores. Para recolhimento 
do imposto cobrado por substituição tributária ocorre 
o recolhimento antecipado; com isso, há necessidade 
de se estipular uma margem de valor agregado, que 
é o preço referência sobre o qual o ICMS é cobrado. 
Esse valor é o preço médio de mercado, estipulado 
em pauta pelo Governo. 

O problema é que esse preço médio estipulado 
nem sempre demonstra a real margem aplicada no 
mercado. Para a maioria das empresas, essa sistemá-
tica acarretou num aumento repentino dos custos, pois 
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a nova forma de tributação faz com que aumentem os 
preços finais aos consumidores. 

O recolhimento do imposto acontece na fase ini-
cial, as empresas não podem recuperá-lo, com isso, 
ele será incluído no valor do estoque, aumentando o 
custo da mercadoria a ser vendida.

Já existiam vários produtos regulamentados pelo 
regime da substituição tributária, mas, nos últimos anos, 
ocorreram várias alterações na lei, incluindo muitos 
produtos nessa nova sistemática. 

É aqui que destaco os produtos da cesta bási-
ca de alimentos, que passaram a ser tributados pela 
substituição tributária, no ano de 2009, atingindo toda 
a população, especialmente a mais pobre.

Na contramão da defesa do contribuinte, infeliz-
mente, o STF já analisou a questão e decidiu, ao julgar 
uma ADIN em 2002, que a única possibilidade de devo-
lução de ICMS por substituição tributária se dá quando 
o fato gerador não se realizar. No caso de realização 
parcial (à menor) ou mesmo se ocorrer em valor su-
perior à pauta, não há compensação de excessos ou 
faltas. Isso é um absurdo que não pode continuar! E 
quem paga somos todos nós, contribuintes!

O STF agora, com o advento da nota fiscal eletrô-
nica, precisa rever essa posição, pois existem abusos, 
e novamente os mais pobres são penalizados, pois 
os produtos que compram por valores populares, são 
tributados conforme os produtos da elite; em muitos 
casos, é o dobro da tributação. Isso pode ser conside-
rado enriquecimento ilícito do Estado, o que é vedado 
pela Constituição.

A Escola de Administração Fazendária (ESAF), 
órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, coordena 
o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), 
cujos objetivos são mobilizar e formar a consciência 
fiscal e social.

A educação fiscal é um processo que visa à 
construção de uma consciência voltada ao exercício da 
cidadania. O objetivo do PNEF é propiciar a participa-
ção do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado.

O programa se desenvolve com a realização de 
parcerias nos âmbitos federal e estadual. No plano 
nacional, os parceiros são Ministério da Educação, 
Controladoria-Geral da União, Secretaria de Orçamento 
Federal, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Se-
cretaria do Tesouro Nacional. Nos Estados, participam 
do programa as Secretarias de Educação e de Fazenda. 

Parabéns pelo brilhante trabalho!
A propósito, Sra. Presidente, aproveito a oportu-

nidade também para parabenizar o Movimento Brasil 
Eficiente, que busca sensibilizar a população sobre a 
importância de diminuir o peso da carga tributária so-

bre o setor produtivo, simplificar e racionalizar a com-
plicada estrutura tributária, melhorando a gestão dos 
recursos públicos.

Sem qualquer vinculação político-partidária, o 
movimento traça para os brasileiros um roteiro de 
ação capaz de conduzir o crescimento econômico e 
a geração de empregos à média decenal de 6% ao 
ano, praticamente dobrando a renda per capita da 
população em 2020. Isso será possível, desde que a 
carga tributária caia para patamares de 30% do PIB 
ao fim da década.

A perspectiva do Coordenador do movimento, 
Carlos Rodolfo Schneider, é a de que a mobilização 
seja de toda a sociedade. Segundo ele, o desafio agora 
é ampliar a base de apoio, criando multiplicadores. O 
Brasil Eficiente quer uma mudança de hábitos do po-
der público, cortando gastos e sabendo melhor utilizar 
o dinheiro público.

Precisamos fazer desta data um marco de bata-
lha para a aprovação de melhorias em nosso sistema 
de arrecadação. Esta Casa dispõe de proposta justa, 
concisa e completa. Portanto, não é necessário o en-
vio de recortes, porque isso não resolve o problema. O 
trabalho da Comissão Especial precisa ser valorizado! 

Para concluir, solicito que este meu pronuncia-
mento seja divulgado pelos meios de comunicação 
desta Casa de leis e no programa A Voz do Brasil.

Agradeço a V.Exa. a oportunidade, Sra. Presi-
dente.

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje venho a esta tribuna para me pronunciar 
sobre o iminente pedido de demissão coletiva dos mé-
dicos do hospital de trauma da capital paraibana, em 
face da redução salarial sobre os plantões trabalhados.

Os médicos só trabalharão até a próxima sexta-
-feira, dia 27, e depois, caso não sejam convencidos 
a mudar de ideia, devem abandonar os plantões do 
hospital em João Pessoa.

Junto com a carta de demissão eles apresentaram 
uma proposta de melhoria salarial, e dão o indicativo 
de que podem permanecer trabalhando, caso aconteça 
entendimento com o Governo do Estado.

Os médicos ganhavam, até fevereiro, 1 mil reais 
por plantão (no total de 12 horas de trabalho). O valor 
caiu desde março para 640 reais.

A condição para que não haja baixa no corpo 
médico do hospital de trauma de João Pessoa será 
que o Governador Ricardo Coutinho aceite receber os 
representantes do Sindicato dos Médicos do Estado da 
Paraíba – SIMED em audiência para tratar do assunto 
com a maior brevidade possível.
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Assim, solicitamos que o Governador Ricardo 
Coutinho receba os médicos do hospital de trauma de 
João Pessoa, juntamente com os representantes sindi-
cais para que haja uma solução rápida para o impasse, 
a fim que a população não venha a padecer como já 
vem acontecendo com a saúde no Estado da Paraíba.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Diário 
Oficial do Poder Executivo do Estado da Paraíba trou-
xe publicada, em sua edição do último dia 13 de maio, 
sexta-feira, a Resolução n° 13/2011, que concedeu o 
benefício do reingresso nos cursos da Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB aos estudantes com 
dois ou mais anos consecutivos de afastamento ou 
abandono de suas atividades discentes na instituição.

Assinada pela Reitora Marlene Alves, após apro-
vação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UEPB – CONSEPE, a resolução veio ofe-
recer a muitos e muitos cidadãos e cidadãs, anterior-
mente obrigados a abandonar seus cursos por razões 
pessoais, especialmente de trabalho, uma excelente 
oportunidade de retomar seus estudos de nível superior.

O prazo para solicitação de reingresso terminou 
nesta segunda-feira, dia 23. Agora, a Comissão res-
ponsável pela análise dos pedidos trabalha no sentido 
de identificar, pela ordem de prioridade, os estudantes 
que apresentam mais carga horária de aproveitamento 
de estudo, e também os demais requerentes que se 
enquadram nas regras previstas na resolução, para 
viabilizar o ingresso dos mesmos nos períodos letivos 
de 2011.2 e 2012.1, dependendo da capacidade de 
acolhimento dos seus respectivos cursos.

Vale ressaltar que a Resolução n° 13/2011 prevê 
o reingresso de estudantes, independente do tempo 
de afastamento da UEPB, desde que, na adaptação 
curricular, o aproveitamento de estudos realizados en-
quadre o estudante no mínimo no 2º ano dos Cursos 
do Sistema Seriado Anual ou no segundo semestre 
dos cursos oferecidos em Sistema Seriado Semestral.

Na atual gestão da Reitora Marlene Alves, esta 
é a segunda vez que a flexibilização da norma é feita. 
Em 2008.1 e 2008.2, a medida resultou em grandes 
benefícios para profissionais de várias áreas que esta-
vam impedidos de atuar pelo fato de não terem conclu-
ído os seus cursos de nível superior. Agora, mais uma 
vez, inúmeros cidadãos e cidadãs poderão retomar e 
concluir seus estudos, reforçando, dessa forma, seus 
sentimentos de cidadania.

De parabéns estão os dirigentes da Universidade 
Estadual da Paraíba, que tem sede principal fixada na 
cidade de Campina Grande.

De parabéns também estão os estudantes bene-
ficiados diante da conquista de mais uma oportunidade 
de qualificação profissional, do aumento da autoestima 

e da consequente capacitação para colaborar de forma 
efetiva para o desenvolvimento social e econômico do 
nosso Estado.

Passo abordar outro assunto.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cida-

de de João Pessoa sediou, no período de 19 a 21 de 
maio – final da semana passada – o VII Congresso de 
Advogados da Paraíba. Promovido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional da Paraíba (OAB-
-PB), em conjunto com o Sindicato dos Defensores 
Públicos do Estado da Paraíba – SINDESP, o evento 
teve como tema central A Advocacia e a Ética no Âm-
bito da Administração Pública.

Constituindo-se uma oportunidade para a classe 
apreciar, discutir e apontar soluções para os problemas 
que os advogados registram durante o desempenho de 
suas atividades profissionais, perante vários órgãos da 
Justiça local e em outros da administração pública em 
geral, segundo comentou o Presidente do SINDESP, 
Levi Borges Lima, o VII Congresso de Advogados da 
Paraíba tornou público um dado bastante preocupante 
em relação ao número de defensores públicos coloca-
dos à disposição da sociedade.

Com base nos dados divulgados pelo 3° Diag-
nóstico sobre Defensoria Pública no Brasil, lançado no 
final de 2010 pelo Ministério da Justiça, o SINDESP 
informou que há hoje na Paraíba uma média de 9 mil 
pessoas para cada defensor público em atividade no 
Estado.

Segundo o Presidente da entidade classista, 
Levi Borges, há na Paraíba um déficit de pelo menos 
200 defensores públicos, e, além do número excessi-
vo relacionado à demanda (9 mil pessoas para cada 
defensor, como registramos aqui), a categoria ainda 
sofre com a falta de condições materiais e estruturais 
para o desenvolvimento de suas atividades na Defen-
soria Pública.

Também conforme dados do SINDESP, 90% das 
ações que tramitam na Justiça do Estado são movidas 
por defensores públicos, cujo quadro funcional é extre-
mamente pequeno para atender toda a demanda ge-
rada nas 77 Comarcas espalhadas por todo o Estado.

Para cada órgão do poder público, segundo infor-
mou o advogado Levi Borges, deve haver no mínimo 
dois defensores; e se for levada em conta a quantida-
de de Tribunais e Comarcas, o número de defensores 
públicos em atividade na Paraíba é muito pequeno. 
Somente na capital, João Pessoa, por exemplo, con-
forme dados do SINDESP, há 50 delegacias que rea-
lizam por dia aproximadamente dois flagrantes. E se 
nenhum dos envolvidos nas acusações tiver condições 
de contratar um advogado, prontamente é chamado 
um defensor público para responder pela sua defesa.
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Diante da importância desta categoria para nossa 
sociedade, cabe a nós, como legítimos representan-
tes dessa mesma sociedade, apoiar os seus pleitos e 
defender melhores condições salariais e de trabalho, 
além da criação dos meios necessários para a contra-
tação de novos profissionais em número suficiente para 
aliviar a carga trabalhista hoje imposta aos defensores 
públicos da Paraíba.

Muito obrigada.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, recentemente foi divulgado o estudo Mapa da 
Violência 2011, que trouxe dados extremamente preo-
cupantes, principalmente no que se refere à juventude 
brasileira. A pesquisa mostrou que nada menos do que 
73,6% das mortes entre os jovens do nosso País são 
provocadas pelas chamadas causas externas (homi-
cídios, acidentes e suicídios), com destaque para os 
homicídios – com 39,7% do total de óbitos.

O sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, diretor de 
Pesquisa do Instituto Sangari e responsável pelo le-
vantamento, explicou que as mortes por essas razões 
não passam de 9,9% entre as demais faixas etárias. “A 
história da violência no Brasil é a história de extermínio 
da sua juventude”, lamentou o pesquisador.

Segundo Waiselfisz, a situação entre os jovens 
é muito grave, mas a violência no País afeta todos os 
grupos etários. “Temos no Brasil 50 mil homicídios por 
ano, um número muito superior ao verificado nos con-
flitos bélicos atuais”, comparou.

Segundo dados do mapa, em 2008 houve 26,4 
homicídios para cada 100 mil habitantes, consideran-
do todas as faixas etárias, e 50 para cada 100 mil no 
segmento dos jovens entre 15 e 24 anos. O Mapa da 
Violência 2011 fez uma análise dos registros de ho-
micídios no País entre 1998 e 2008.

O estudo também mostrou que a violência explo-
diu na Região Nordeste nos últimos anos. O Sul-Su-
deste, embora com grandes diferenças nos resultados, 
está conseguindo, ao menos, conter o crescimento da 
violência, de acordo com a pesquisa. Já o Nordeste 
(com o Norte fazendo parte desta dinâmica) é a área 
que registrou o maior aumento de mortes por causas 
externas violentas.

Enquanto a pobreza diminuiu na região, os ho-
micídios aumentaram 65%; os suicídios, 80%; e os 
acidentes de trânsito, 37%. Na população jovem, o ce-
nário é ainda mais grave: um crescimento de 49% nos 
acidentes, 94% nos homicídios e 92% nos suicídios.

Para o pesquisador Julio Jacobo Waiselfisz, o 
fenômeno da desconcentração da violência atingiu o 
Nordeste na esteira da chegada dos novos polos eco-
nômicos. Esses polos surgiram por todo o Nordeste 

e em alguns Estados no Norte, gerando empregos 
e renda. No entanto, esse desenvolvimento não veio 
acompanhado de políticas públicas consistentes na 
área de segurança.

A região nordestina vem registrando números 
crescentes de assaltos a banco, roubos de carros, 
tráfico de drogas e acidentes de moto em locais onde 
há carência de equipamentos públicos como as dele-
gacias e onde a fiscalização de normas de trânsito é 
praticamente inexistente.

O atual panorama brasileiro, revelado pelo le-
vantamento, mostra que em nenhum Estado a taxa de 
homicídios fica abaixo de 10 por 100 mil habitantes, o 
máximo considerado aceitável.

Em 1998, seis registravam números abaixo de 
10. A menor taxa atualmente é no Piauí, meu Esta-
do, que apresenta um índice de 12,4 por 100 mil. No 
entanto, esse indicador significa mais do que o dobro 
observado há 10 anos.

Outros dados da pesquisa chamam atenção para 
uma triste realidade: a de que, no Brasil, os negros es-
tão muitos mais vulneráveis à violência do que os bran-
cos. Em cada três assassinatos no País, dois são de 
negros. Em 2008, morreram 103% mais negros do que 
brancos. Uma década antes, a diferença era de 20%.

Os números mostram que, enquanto os assas-
sinatos de brancos vêm caindo, os de negros continu-
am a subir. De 2005 para 2008, houve uma queda de 
22,7% nos homicídios de pessoas brancas; entre os 
negros, as taxas subiram 12,1%.

O cenário é ainda pior entre os jovens de 15 a 
24 anos. Entre os brancos, o número de homicídios 
passou de 6.592 para 4.582 entre 2002 e 2008, uma 
diferença de 30%.

Em contrapartida, os assassinatos entre os jovens 
negros pularam de 11.308 para 12.749 – um aumento 
de 13%. Em 2008, morriam proporcionalmente mais 
127,6% jovens negros que brancos. Dez anos antes, 
essa diferença era de 39%.

Os achados dessa pesquisa evidenciam que, infe-
lizmente, estamos perdendo a guerra contra a violência.

Nas grandes cidades e também nos pequenos 
Municípios a população brasileira vivencia um cotidiano 
marcado pelo medo, pela insegurança e pela falta de 
uma estrutura adequada nos serviços públicos para 
fazer frente a essa escalada da violência.

Precisamos, urgentemente, mudar esse quadro, 
transformar essa perversa realidade que atinge, de for-
ma ainda mais cruel, a nossa juventude. O combate 
à violência não se faz apenas com ações de repres-
são, que devem, sim, ser melhoradas e intensificadas 
em todo o País, com uma qualificação crescente dos 
nossos policiais.
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Nessa luta também é de fundamental importân-
cia adotar medidas na área social, que sejam capazes 
de oferecer às nossas crianças e aos nossos jovens 
perspectivas concretas de desenvolvimento.

Precisamos melhorar a qualidade do ensino públi-
co, batalhar para ampliar a implantação da Escola em 
Tempo Integral em todo o País, aprimorar as políticas 
públicas nas áreas de esporte, cultura, lazer, geração 
de emprego e renda.

Nossos jovens precisam estar capacitados para 
entrar no mundo do trabalho, que exige cada vez mais 
habilidades. Não podemos mais admitir que os filhos 
de uma pequena parcela da sociedade tenham aces-
so a uma educação moderna e arrojada enquanto os 
filhos da grande maioria da população ainda enfren-
tem toda sorte de dificuldades e carências para obter 
uma boa formação.

Precisamos lutar pela adoção de um conjunto de 
ações que devem ser implementadas em todo o Brasil, 
de maneira sincronizada. De nada adianta melhorar as 
estratégias de repressão ao crime se não conseguir-
mos aprimorar as políticas no campo social.

Nessa batalha contra a violência, outra estraté-
gia é de grande valia: a construção de uma cultura da 
paz no nosso País.

Recentemente, na Comissão Especial de Políti-
cas sobre de Combate às Drogas, da qual sou membro 
titular, tivemos oportunidade de ouvir um depoimen-
to emocionante e muito lúcido do Prof. João Roberto 
Araújo, fundador e orientador do Programa Educação 
para a Paz nas Escolas.

Araújo falou sobre a importância de se promo-
ver, nas escolas e nas famílias, a cultura da paz. O 
professor, que hoje dá consultoria para o Ministério 
da Educação, conduziu o processo de inclusão da 
educação para a paz na grade curricular das escolas 
públicas de Alagoas.

“O contraponto para a violência é a paz. A re-
pressão, por melhor que seja, não dá conta de apre-
sentar uma proposta definitiva para o problema”, disse 
o professor.

“A repressão é apenas um remédio para abaixar 
a febre da doença social chamada violência”, argu-
mentou Araújo, que está ajudando o MEC a implantar 
essa disciplina em todo o País.

Segundo ele, as ações sociais, que são impor-
tantíssimas no combate à violência, também não são 
suficientes. “Os bolsões de miséria favorecem o apa-
recimento da violência. Portanto, essas estratégias 
são essenciais, sim, mas temos de tomar o cuidado 
para não termos um olhar preconceituoso e acharmos 
que só os pobres são violentos. A violência está em 
todas as camadas sociais. Por isso, apenas implantar 

as ações sociais também não resolve o problema”, 
analisou o professor.

Araújo explicou que um terceiro eixo é funda-
mental na luta contra a violência e as drogas: a alfa-
betização emocional.

“Precisamos de uma educação para as emoções. 
Quantas famílias conversam com seus filhos sobre emo-
ções? Quantas escolas abordam esse tema em sala 
de aula?”, indagou o especialista. “É essencial educar 
para as emoções, porque elas são importantes no dia 
a dia das pessoas. Daí, a necessidade de sistematizar 
isso nas escolas”, explicou Araújo.

De acordo com ele, uma pesquisa da UNESCO 
realizada em todo o mundo investigou os fatores que 
mais favorecem o aprendizado e chegou a uma con-
clusão surpreendente: o clima emocional nas escolas 
foi o principal item. “A paz é um processo de apren-
dizagem, é preciso ensinar a paz. Educar para a paz 
é sinônimo de educar para as emoções”, disse o pro-
fessor. “É possível ensinar a tolerância, a compreen-
são, a solidariedade. E é preciso que se dê a essa 
matéria o mesmo peso dado às disciplinas formais”, 
defendeu Araújo.

O programa implantado nas escolas de Alagoas 
conta com material didático específico para a aborda-
gem da cultura da paz. Os professores e toda a comu-
nidade escolar passam por uma sensibilização e por 
uma capacitação sobre o tema. A educação para a 
paz não é uma disciplina específica, sendo tratada de 
forma transversal no conteúdo. O assunto é abordado 
em aulas semanais e em outras atividades desenvol-
vidas pela escola.

Essa experiência merece todo o nosso aplauso, 
a nossa empolgação e a nossa determinação política 
na luta para que realmente seja implantada em todo 
o Brasil. Está mais do que na hora de transformarmos 
essa realidade perversa da violência que permeia o 
cotidiano do povo brasileiro.

Muitas vezes, a violência sequer é percebida. 
Vivemos tempos difíceis e complexos em que existe 
certa banalização da violência. Isso não é normal. Isso 
não é admissível.

O normal é viver na paz, na harmonia. O normal 
é a tolerância, o respeito e o amor ao próximo. O nor-
mal é a solidariedade, a compreensão, a compaixão.

Precisamos, como bem frisou o Prof. Araújo, en-
sinar as pessoas a lidar melhor com suas emoções. 
Este é, sem dúvida, o primeiro passo para a cons-
trução de uma sociedade verdadeiramente pacífica, 
justa e humana.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada. 
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A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Barack Obama 
surpreendeu positivamente o mundo ao apresentar uma 
proposta avançada para a retomada das negociações 
entre palestinos e israelenses.

Obama propôs a criação de um Estado palestino 
desmilitarizado com base nas fronteiras de 1967, de 
modo que as tropas israelenses se retirem completa-
mente dos territórios ocupados, inclusive da fronteira 
com a Jordânia.

Os americanos, sabidamente aliados dos isra-
elenses, reconhecerem os direitos palestinos pelos 
territórios ocupados é, sem dúvida, um grande avanço 
no rumo da paz.

Hoje a Faixa de Gaza, onde se localiza a popu-
lação palestina, é, na minha opinião, o maior campo 
de concentração, o maior presídio do mundo.

Nem mesmo à ajuda humanitária das Nações 
Unidas, com alimentos e medicamentos para a sobre-
vivência daquela comunidade, é permitida ultrapassar 
as barreiras militares israelenses.

Aqueles povos são empurrados ao desespero 
e a atos de loucura, como o terrorismo, que repudio 
veementemente. Todavia, o terrorismo é, infelizmente, 
um efeito colateral das condições subumanas a que 
são submetidos os povos palestinos na Faixa de Gaza.

Conquistarmos um acordo digno, a criação de um 
Estado palestino, protegido pelas Nações Unidas é o 
caminho mais certo para combatermos o terrorismo e 
criarmos um mundo mais tolerante.

Não serão com as guerras de terror iniciadas na 
era Bush e continuadas com Obama, não será com 
mais militarização do mundo que combateremos o ter-
rorismo. São com gestos como esse de Obama que 
poderemos criar um mundo de paz.

Sra. Presidente, o Brasil deve participar – e, nesse 
sentido, o ex-Presidente Lula tentou ajudar no passa-
do – da construção de uma solução equilibrada. Ainda 
não foi possível.

Devemos insistir, pois uma boa solução para a 
questão palestina, para os povos árabes, é o melhor 
caminho para combatermos o terrorismo e evitarmos 
mais atentados, como os ocorridos no Metrô de Madri 
ou nas Torres Gêmeas em Nova Iorque. 

Parabéns ao Presidente Barack Obama que bus-
ca uma solução avançada para a questão palestina.

Muito obrigada.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Bezerros, no 
Agreste de Pernambuco, celebrou, no dia 18 deste mês 
de maio, 141 anos de emancipação política. Cidadão 

honorário bezerrense e Parlamentar mais votado do 
Município em três eleições consecutivas, associo-me 
às festividades cívicas e sociais comemorativas deste 
memorável evento histórico e político. 

Atual polo de atrações turísticas, as origens do 
Município remontam às tradições da pecuária bovina, 
desde quando foi implantado um movimentado comér-
cio de gado nos idos de 1740. Segundo as versões de 
historiadores, o topônimo vem de uma antiga família 
Bezerra, proprietária de terras na localidade. Ali foi 
erguida a Capela de São José dos Bezerros para pa-
gar uma promessa feita a São José no objetivo de se 
encontrar um dos filhos da família perdido na reversa 
florestal. O menino foi encontrado e São José virou 
padroeiro do Município. 

Da tradição à modernidade, o Município de Bezer-
ros é conhecido hoje, em termos de festividade, como 
A terra dos Papangus, ao realizar o terceiro carnaval 
mais animado de Pernambuco. Os Papangus são um 
folguedo em que as pessoas vestem máscaras e rou-
pas típicas da temporada para brincar o carnaval. A 
festa repercute em todo o Estado de Pernambuco e 
atrai turistas da região e de todo o País. 

Cidade pitoresca, Bezerros possui bonitas igre-
jas, casas de estilo colonial e praças que funcionam 
como ponto de encontro e convivência dos jovens e 
pessoas de todas as gerações, com seu povo hospi-
taleiro e festivo. O clima é agradável e acolhedor, ca-
racterístico do Semiárido e da unidade geoambiental 
do grande Planalto da Borborema, que abrange a Pa-
raíba e Pernambuco. A Serra Negra hoje é um ponto 
turístico muito visitado, com chalés, pousadas e uma 
estrutura de eventos no topo da serra, de onde se vi-
sualizam vários Municípios do Estado. Possui o me-
lhor Centro de Artesanato de Pernambuco e um dos 
melhores do Brasil. 

Temos também a Escola Técnica do Agreste, com 
diversos cursos técnicos profissionalizantes, uma das 
melhores do Estado e diversas escolas de 2º grau, in-
clusive com educação de tempo integral.

Temos ainda um dos melhores hospitais da re-
gião, inclusive com UTI, o Hospital Regional Jesus 
Pequenino, uma entidade filantrópica com relevantes 
serviços prestados ao povo e a região.

Distante 100 quilômetros da capital Recife, a eco-
nomia do Município consiste basicamente na agricultura 
cultivada pelos pequenos proprietários, sendo um dos 
principais produtores de hortigranjeiros, sobretudo de 
repolho no agreste de Pernambuco. Em termos logísti-
cos, significa uma condição favorável para a instalação 
de agroindústrias. Bezerros destaca-se também com 
suas fábricas de bolos, doces e confeitarias. Uma boa 
rede de restaurantes típicos garante a boa gastronomia. 
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No setor mineral, o território de Bezerros possui 
minas de granito como atraentes fontes de exploração. 

Na pessoa da Prefeita Bete Lima, do ex-Prefeito 
Maru, da viúva do ex-Prefeito, de saudosa memória, 
Lucas Cardoso, D. Glorinha Cardoso, dos Vereadores, 
das lideranças locais, de todas as cidadãs e cidadãos 
do Município, rendo minhas homenagens ao aniversá-
rio de emancipação de Bezerros, cidade que me honra 
com sua confiança para representá-la no Congresso 
Nacional e lutar por seus interesses nas instâncias dos 
poderes públicos. 

Muito obrigado. 
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, algumas profissões de alto 
risco exigem do profissional coragem, treinamento e 
experiência acumulada em situações perigosas. E a 
profissão de vigilante contém essas características 
como requisitos básicos. Mas é preciso mais do que 
isso: a legislação trabalhista tem de garantir ao vigilan-
te os benefícios representados pelo adicional de risco 
de vida e periculosidade. 

É para atender a essa reivindicação da cate-
goria dos vigilantes de todo o Brasil que tramita no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 220, que teve 
origem no PL nº 1033/2003, da então Deputada Fe-
deral Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). O PL nº 220 já 
foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, depois, 
enviado ao Senado Federal. Votei favoravelmente ao 
projeto e me sinto consciente da justiça que repre-
sentou sua aprovação pela Câmara dos Deputados. 
O projeto altera o art., 193 da Consolidação das Leis 
do Trabalho e inclui a atividade de vigilância na cate-
goria de operações perigosas, com direito a 30% de 
adicional de risco de vida.

Se outras atividades profissionais têm garantido 
o direito ao adicional de risco e periculosidade, por 
que o tratamento deveria ser diferente com os vigilan-
tes? Os princípios de igualdade e justiça devem valer 
para todos. 

Para quem tem como finalidade do seu trabalho 
proteger vidas e bens, o perigo é constante e se es-
tende até mesmo à vida pessoal de cada vigilante, isto 
é, vai além do horário de expediente. Do momento em 
que o vigilante sai de sua residência, despedindo-se 
de sua família, até quando retorna, a impressão é de 
que ele esteve numa batalha.

Basta tomar os índices de violência do País como 
exemplo de comparação. Nas estradas, nos bancos, 
nos serviços de proteção pessoal, nas portarias das 
grandes empresas, dos condomínios residenciais e 
das mansões dos bairros ricos nas grandes cidades, 
toda a estrutura é equiparada a um clima de guerra. 

Quando uma equipe de vigilantes entra numa 
área reservada de caixas eletrônicos de um shopping 
para abastecer as máquinas com dinheiro, o clima de 
tensão se instaura imediatamente, inclusive para o 
correntista que só está ali provisoriamente retirando 
alguma quantia com o seu cartão magnético. Lá fora, 
num estacionamento, um carro blindado e com mo-
tor ligado aguarda a equipe de segurança. A torcida 
é para que todos os procedimentos ocorram em paz, 
mas esses profissionais estão preparados para reagir 
contra qualquer ação violenta. 

Por consequência, da eficiência dos vigilantes 
também depende a segurança do correntista que está 
no caixa eletrônico durante o abastecimento das má-
quinas. 

Em outra situação, igualmente é da responsa-
bilidade dos vigilantes a proteção dos bens de uma 
indústria, cujas instalações têm a importância social 
de gerar empregos e riquezas para o País. Na prote-
ção individual, o bem é representado diretamente pela 
vida de quem contratou o serviço. E, nos condomínios 
e nas mansões, além dos bens a serem protegidos, 
também existem as vidas de adultos e crianças e de 
funcionários.

Diante desses exemplos, é oportuna a compara-
ção da atividade dos vigilantes com o clima de guerra. 
A profissão é carregada de muito suspense, adrena-
lina, tensão o tempo todo. E as notícias consolidam 
esse diagnóstico. Frequentemente, lemos nos jornais 
e assistimos pela televisão notícias assustadoras de 
assaltos praticados por quadrilhas fortemente arma-
das. Os primeiros a serem atacados pelos bandidos 
são os vigilantes, que se encontram na linha de frente 
da rede de proteção dos bens que despertam a cobiça 
dos criminosos.

Rápida navegação pelo site de buscas Google, 
na Internet, traz como resultado um painel dramático 
de histórias de violência nas quais os vigilantes são as 
primeiras vítimas. Nos enterros de profissionais mortos 
em serviço, mães, viúvas e filhos choram a morte do 
chefe da família. Sobreviventes das cenas de assal-
tos entram em pânico. No chão, os rastros de sangue 
ficam como uma amostra da dimensão da tragédia.

E esses profissionais tombam no estrito cumpri-
mento da missão de trabalho para a qual foram contra-
tados. Quando atrasam o retorno para casa, por algum 
motivo, as famílias ficam desesperadas e só recupe-
ram a paz no momento em que eles voltam para casa. 

As empresas investem em máquinas e equipa-
mentos de segurança (câmeras, alarmes, portas au-
tomáticas, blindagem de carros e portarias), mas não 
podem dispensar os serviços dos vigilantes. Máquinas 
e tecnologia têm grande utilidade, mas são os vigilan-
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tes que possuem a inteligência necessária para pensar 
e controlar toda a estrutura de segurança com a res-
ponsabilidade e os cuidados exigidos pela legislação 
e em situações tão graves e delicadas. 

A diferença é que uma máquina, quando des-
truída por criminosos, pode ser substituída. Enquanto 
isso, as vidas dos vigilantes e das pessoas que eles 
protegem são únicas e, quando perdidas, não podem 
ser repostas.

Em meio a esse triste cenário, o PL nº 220 faz 
justiça a uma categoria profissional tão sofrida e tão 
valorosa para a sociedade brasileira. Isto porque, ao 
proteger pessoas e bens, o vigilante também está pro-
tegendo a sociedade.

Solicito, Sra. Presidente, que este pronunciamen-
to seja divulgado nos meios de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, faço o presente pronunciamento com o obje-
tivo de solicitar ao Governo Federal que determine as 
providências necessárias para dar efetividade às re-
comendações contidas na Carta de Belém, resultante 
da 8ª Conferência do Parlamento Amazônico – PAR-
LAMAZ, que reuniu representantes dos nove Estados 
da Amazônia, em dezembro do ano passado. 

No referido documento, encontram-se as bases 
para a formulação da agenda positiva para a Amazônia, 
com as prioridades capazes de assegurar a solução 
dos principais problemas existentes naquela extensão 
setentrional de nosso território, observando as pecu-
liaridades da região, estabelecendo as condições para 
torná-la competitiva e promovendo a aproximação defi-
nitiva entre indicadores socioeconômicos dos Estados 
amazônicos e os da região centro-sul do País.

Cabe ressaltar, entre tais parâmetros: a opção por 
um novo modelo que priorize os investimentos no setor 
científico e tecnológico e de infraestrutura da região, 
pois o modelo de desenvolvimento adotado pelo País, 
que permitiu seu crescimento até a década de 80 do 
século passado, tornou-se inviável; o estabelecimento 
de ações que garantam o conhecimento científico so-
bre o ecossistema amazônico, de forma que se possa 
agregar valor à biodiversidade, garantindo assim o de-
senvolvimento e a preservação ambiental, com a obser-
vação de que a pesquisa e o conhecimento científico 
não devem ser usados na reprodução de modelos de 
desenvolvimento excludentes, mas para atender aos 
interesses da maioria da população da Amazônia; a 
valorização do saber tradicional e do patrimônio cul-
tural dos povos da Amazônia, transformando-os em 
riqueza, agregando conhecimento e tecnologia aos 

recursos naturais da região; a adoção de uma política 
afirmativa de desenvolvimento regional, com ênfase nas 
riquezas humanas e naturais e tratamento específico 
para as particularidades dos ecossistemas, do clima, 
da diversidade cultural, além de adaptar à realidade 
amazônica a formação da infraestrutura de transportes, 
comunicação e energia; e ainda a revisão do modelo 
de ocupação consolidado na Amazônia nas últimas 
décadas e da forma de tratamento dispensada aos 
conflitos e questões sociais, sanitárias e infraestruturais. 

Faltam, por exemplo, aeroportos na maior região 
do País, e as hidrovias são subutilizadas. É preciso re-
alizar investimentos pesados nos setores de transpor-
tes, telecomunicações e energia. Os Municípios mais 
carentes requerem maior atenção e, por conseguinte, 
a destinação de recursos em volume suficiente para 
suprir suas principais necessidades.

Defende-se, em suma, a definição e execução 
de uma política específica de desenvolvimento e sus-
tentabilidade para a região que corresponde a 63% do 
território nacional, que conta apenas com aproxima-
damente 10% da população brasileira e com índices 
de participação na economia muito inferiores aos das 
demais regiões, devido ao fato de ainda não se efetuar 
o correto aproveitamento das enormes potencialida-
des amazônicas.

As ações governamentais na Amazônia devem 
favorecer, sobretudo, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das diversas populações dos vários 
ecossistemas da região.

São essas as expectativas e reivindicações que 
procedem dos Estados e Municípios integrantes da-
quela vasta extensão territorial, confiando na firmeza, 
na sensibilidade e no imprescindível e decisivo apoio 
da Presidenta Dilma Rousseff.

Assim, em conclusão, torno a encarecer o empe-
nho do Governo Federal, com o objetivo de assegurar 
o atendimento às proposições apresentadas na Carta 
de Belém, por uma Amazônia socialmente justa, eco-
nomicamente viável e ambientalmente correta.

Muito obrigado.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna homenagear nossos 
defensores públicos, estudantes de direito e todos os 
profissionais que lutam pela justiça em nosso País.

O Dia Nacional do Defensor Público é comemo-
rado no dia 19 de maio. E aqui, Sra. Presidente, desta 
tribuna, temos a convicção de que ao homenagear os 
profissionais integrantes dessa imprescindível carreira 
do Estado brasileiro, somos porta-vozes de milhões de 
brasileiras e brasileiros que se beneficiam do eficiente 
e diuturno trabalho dos defensores públicos.



26118 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

A justiça gratuita desembarcou no Brasil, ainda 
sob inspiração das Ordenações Filipinas, com a Lei 
nº 261, de dezembro de 1841, o primeiro instrumento 
legal no País a reconhecer o patrocínio gratuito aos 
réus pobres que não tiverem defensor perante o júri ou 
câmara criminal. Quase um século depois, em 1934, o 
princípio foi incluído no texto constitucional, mas coube 
à Constituição de 1988 ampliar e consolidar a Justiça 
como um direito de todos, bem como definir, criar e 
conferir à Defensoria Pública a responsabilidade de 
assistir e defender judicialmente todos os necessitados. 

“A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 
qualificada e manifesta”, escreveu Rui Barbosa. Sem 
que se assegure o maior de todos os direitos a todos 
homens e mulheres, a cidadania não é mais do que 
uma ideia, um conceito, sonho cuja realização se torna 
cada vez mais difícil e mais distante.

Hoje a sociedade moderna exige posturas do 
Estado em favor dos carentes. Nossa Constituição, 
muito bem adjetivada de cidadã, instituiu a Defensoria 
Pública como instrumento de atuação do Estado na 
defesa da população mais carente. 

E, por assim entender, o Estado brasileiro deve apor-
tar recursos e meios necessários para que a Defensoria 
Pública da União e a dos Estados estejam à altura da 
nobre e vital missão constitucional. O Governo Federal e 
os Governantes Estaduais, quando valorizam o defensor 
público ratificam o compromisso universal de respeito aos 
direitos humanos, princípio basilar da moderna democracia.

Parabéns a você, defensor e defensora pública. 
Que este dia sirva como reflexão para o aperfeiçoa-
mento constante de sua nobre missão e como cele-
bração pelas conquistas já alcançadas.

Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta semana, todos nos depara-
mos com as manchetes de jornais sobre a ocorrência 
de mais uma tragédia no Lago Paranoá. 

Há um ano, o naufrágio de uma lancha levou duas 
irmãs à morte. Um das causas do acidente, segundo o 
laudo do Instituto de Criminalística, foi a superlotação. 
As investigações também apontaram o consumo, pelo 
condutor, de bebida alcoólica, como agravante.

No acidente deste domingo, o barco que afundou 
com cerca de cem pessoas a bordo, entre passageiros e 
tripulantes, tinha capacidade para transportar no máximo 
90 pessoas. Até o momento, foram encontrados oito cor-
pos, entre eles o de um bebê com apenas seis meses.

Esses acidentes demonstram a urgente necessi-
dade de mais rigor e controle de segurança no tráfego 
de embarcações no Lago. É preciso verificar as condi-
ções das embarcações e dos condutores. Segundo um 

dos passageiros, o barco com capacidade para trans-
portar 90 pessoas tinha apenas 20 coletes salva-vidas! 

Faço um apelo, Sra. Presidente, para que a Ca-
pitania dos Portos fique mais atenta a esse tipo de 
problema. É preciso mais investimento na infraestru-
tura portuária. É importante, também, que as políticas 
públicas para o setor avancem, permitindo que as pes-
soas possam desfrutar do Lago com mais segurança. 

Segundo matéria publicada hoje no Correio Bra-
ziliense, a construção de um cais público para ordenar 
o embarque de passageiros, com guichê, área de tran-
sição e fiscalização, facilitaria o trabalho da delegacia 
fluvial da Marinha. Além disso, especialistas ouvidos 
pelo jornal apontam a existência de estaleiro como item 
fundamental para a manutenção das embarcações. 
Assim, o que falta ao Lago Paranoá é investimento 
para aumentar o poder de fiscalização e instituir uma 
padronização dos serviços de cada embarcação. 

Espero, também, que os condutores se conscien-
tizem e prezem pela vida dos passageiros e que os res-
ponsáveis por esses acidentes sejam punidos com rigor.

Gostaria ainda de manifestar minha solidariedade 
às famílias das vítimas do acidente.

Muito obrigado.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em excelente texto publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, José Carlos Dias discorreu sobre 
a necessidade de se tornar públicos os atos pratica-
dos pelos dirigentes do Poder Executivo. Para ele, o 
homem público deve, antes de tudo, prestar contas à 
opinião pública, pois só assim estará livre de qualquer 
suspeita de improbidade administrativa.

Trata-se, evidentemente, de assunto relevante e 
de interesse maior para a sociedade brasileira. Assim 
sendo, desejo que seja registrado nos Anais desta 
Casa, para que possa em qualquer eventualidade ser 
lido e rememorando por qualquer cidadão.

O escrito tem como titulo Fale, Palocci. 
A partir de agora, lerei integralmente o documento. 

“Incluo-me entre os que, não tendo vo-
tado na presidente Dilma, torcem por ela por 
torcer pelo Brasil. Não quero, portanto, deixar 
de expressar minha inquietação quanto ao 
rumo que está tomando o caso Palocci e a falta 
de esclarecimento sobre o enriquecimento de 
seu patrimônio nos últimos anos. O ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, segundo esta 
Folha (24/5), disse não ver razão para que se 
duvide do ministro Antonio Palocci. Na véspera, 
afirmara que a Polícia Federal não iria investi-
gar os fatos. Isto porque, hierarquicamente, a 
PF está subordinada ao Ministério da Justiça.
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É extremamente preocupante ouvir de 
um constitucionalista, como é o ministro da 
Justiça, assim como outros políticos o fizeram, 
que nada há a ser explicado. Não se está afir-
mando que Palocci teria praticado crime e deva 
ser punido, não se está a dizer que nódoas do 
passado devem estimular presunção de mal-
versação criminosa de dinheiro. O que parece 
inquestionável é que um homem público deva 
prestar contas à opinião pública, para que não 
pairem dúvidas quanto à sua honorabilidade, 
quanto à origem legítima de seus haveres, para 
que a empresa Projeto, de propriedade do mi-
nistro, não possa vir a ser comparada à EPC, 
de PC Farias, que se apresentava como uma 
empresa de consultoria destinada a alimentar 
o esquema de corrupção do governo Collor.

Se a Projeto prestou serviços, claro está 
que deve ter declarado seus rendimentos à 
Receita Federal. Não há como alegar confiden-
cialidade quando o interesse público prevalece. 
Se a atividade exercida por Palocci por meio de 
empresa de consultoria se revestiu de caráter 
ético ou não, se houve prática de lobby vedado, 
se houve quebra de princípio de natureza de-
ontológica ou se a ilicitude alcançou tipicidade 
penal, são questões que precisam ser escla-
recidas de forma cabal. Nem se está a exigir 
que se esmiúce o que há de estritamente confi-
dencial nos serviços que teriam sido prestados 
pela Projeto, mas que se esclareça para quais 
empresas prestou serviços e quais os proventos 
auferidos. Não se está pedindo a revelação de 
fatos que integram o universo da intimidade.”

Sras. e Srs. Deputados, o autor prossegue in-
formando:

“Palocci ocupa o mais importante car-
go no governo Dilma. Segundo divulgado, o 
montante de R$20 milhões teria sido recebido 
quando era deputado, metade quando coor-
denava a campanha e a outra após a eleição 
presidencial, fatos que merecem investigação. 
A presidente tem dado mostras de ser discreta 
e firme. Deve, pois, determinar que a nação 
seja esclarecida. É seu dever; perante a Repú-
blica não há segredos. Temos direito de saber, 
desconfiar, indagar. Não se trata de lembrar o 
aforismo do benefício da dúvida favorecendo 
o réu. Palocci não é réu, pelo menos por ora. A 
dúvida é extremamente prejudicial ao próprio 
ministro porque suscita suspeitas, precipita 
ilações. Estamos, por enquanto e pelo menos, 
num processo político em que se espera do 
político transparência nos seus atos.

Tomara que tudo se esclareça o quanto 
antes. O tempo passa, as marolas vão cres-
cendo e isso positivamente não é bom para 
ninguém. No âmbito do Legislativo, do Minis-
tério Público e da PF, não há por que eximir-
-se o Estado de descobrir o que está por trás 
do pano. Não se concebe que o ministro da 
Justiça exclua a PF do papel de investigar. 
Se é indiscutível que, no plano funcional, está 
hierarquicamente subordinada à Justiça, deve 
ser preservada sua função constitucional de 
apuração de delitos. Se o ministro Palocci é 
honesto, e torcemos para que seja, tem que 
parecer ser honesto. Que mostre à nação que 
merece confiança. Que mostre as cartas, abra 
o jogo... Fale, Palocci. Torcemos para que o 
jogo seja limpo, porque todos nos beneficia-
remos com isto”.

Assim concluiu o autor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 

em belo texto publicado no conceituado portal Infonet, 
do meu querido estado de Sergipe, o jornalista Bru-
no Antunes discorreu sobre a história do milagre que 
aconteceu em 2001 a uma sergipana e após a com-
provação do mesmo veio o anúncio da beatificação 
de irmã Dulce. 

Trata-se, evidentemente, de assunto relevante e 
de interesse maior da comunidade católica brasileira. 
Assim sendo, desejo igualmente que seja registrado 
nos Anais desta Casa, de modo que todos possam 
ter acesso a ele. 

Eis a matéria nobres colegas, que tem por título 
O milagre da irmã Dulce:

“Um segredo guardado durante 10 anos 
e revelado na última semana deixou milhares 
de católicos ao redor do Brasil e do mundo 
emocionados e felizes. O anúncio da beatifi-
cação da irmã Dulce após a comprovação de 
um milagre que aconteceu no ano de 2001 
a uma sergipana da cidade de Malhador foi 
confirmada pelo Vaticano.

A reportagem do Portal Infonet esteve 
com todos os personagens que participaram 
desta fantástica história e conta em detalhes 
como tudo aconteceu.

A funcionária pública Cláudia Cristiane 
dos Santos chegou na madrugada do dia 11 
de janeiro de 2001 ao Hospital São José em 
Itabaiana já em trabalho de parto. Ela estava 
grávida de seu segundo filho e o que ocorreu 
dali para frente é explicado pelo médico res-
ponsável pelo parto.
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‘Tenho 34 anos de profissão, mas esse 
caso me marcou.’

O médico obstetra Antônio Cardoso Mou-
ra, bastante conhecido em Itabaiana e na re-
gião, conta como se sucedeu todo o procedi-
mento após o parto de Cláudia. O doutor Car-
doso disse que Cláudia fez todo o pré-natal em 
Aracaju e inclusive já havia marcado o parto 
cesariano na capital, mas que de última hora 
ela resolveu mudar e preferiu fazer o parto em 
Itabaiana com ele.

‘Faltando uma semana ela resolveu não 
querer mais fazer em Aracaju, mas fazer co-
migo aqui em Itabaiana. Como era a sua se-
gunda gravidez, a família achou melhor que 
ela deveria fazer uma laqueadura por conta do 
agravante no seu primeiro parto em que ela 
teve hemorragia após o nascimento do seu 
primeiro filho’, revela o médico argumentando 
que percebeu que não era o que a paciente 
realmente queria.

‘Eu achei estranho ela não comentar essa 
questão da laqueadura, então eu fui pergun-
tar a ela porque ela não se manifestou e ela 
me disse que estava indecisa e a orientei que 
ela não fizesse, para fazer somente quando 
tivesse certeza. Então dois dias depois ela 
chegou a ir à maternidade já em trabalho de 
parto, chegou bem, e cerca de 40 minutos de-
pois desencadeou o parto dela, fizemos todo o 
procedimento sem maiores problemas, mas em 
seguida ela começou a apresentar um quadro 
muito grave em termos de obstetrícia que é a 
hemorragia pós-parto’, destaca.

Um fato que chamou a atenção dos mé-
dicos é que não foi encontrado o local onde 
havia o sangramento, então não havia como 
explicar a hemorragia. ‘Ela não tinha nenhum 
rompimento que mostrasse de onde vinha 
esse sangramento; logo depois ela começou 
a apresentar anemia aguda. Somente então a 
família me informou que no primeiro parto ela 
tinha tido esse sangramento. Como ela não 
havia feito o pré-natal comigo, eu não tinha 
esse conhecimento’, acrescenta.

‘É triste uma mãe deixar um filho ainda 
pequeno.’

O padre José Almir de Menezes conhecia 
a família dela em Malhador desde sua adoles-
cência, mas em 2001 ele já morava em Araca-
ju e era capelão do então Hospital João Alves 
quando recebeu a notícia do estado da menina 
a qual ele se recordava com o nome Cláudia.

‘No momento da interseção eu sabia 
que ela tinha um filho com 10 anos à época, 
e eu tinha perdido minha mãe com 13 anos. 
Quando eu soube da notícia através de uma 
irmã minha de que ela já tinha tido problemas 
de saúde. eu temi por ela. Eu disse: você tem 
algum santinho de irmã Dulce? Ela disse que 
sim. Então eu pedi para que ela fizesse che-
gar até ela e comecei a rezar e movimentar o 
povo, porque é triste uma mãe deixar um filho 
ainda pequeno’, afirma.”

E o autor continua, Sra. Presidente: 

“A advogada Ana Lúcia, que conhecera 
o padre Almir em Aracaju por seu trabalho de 
capelão no hospital, também resolveu ajudar 
e orou pela mulher que lutava pela vida em 
Itabaiana.

‘Uma semana antes ele estava com a 
irmã com problemas de saúde, e uma semana 
depois me pediu para falar sobre o problema 
de Cláudia e pediu a interseção de pessoas 
que ele conhecia para orar por ela’, relata.

O tempo contra a vida
O relógio marcava entre 6 horas e 7 horas 

da manhã da quinta-feira, 11, quando o doutor 
Cardoso teve de fazer a primeira intervenção 
cirúrgica em Cláudia. Uma histerectomia fez 
a paciente responder bem e estancou o san-
gramento. Porém, já por volta das 13 horas da 
tarde, Cláudia começou a piorar novamente.

‘Ela começou a ficar com sangramento, 
distensão abdominal e pressão baixa. Então 
resolvi abrir a paciente e fazer procedimen-
tos normais como lavar a cavidade e repor o 
sangue; ela teve uma nova melhora’, aponta 
o médico.

Pela terceira vez, na noite da quinta-feira, 
Cláudia Cristiane apresentou novamente o 
sangramento. ‘Ela começou a apresentar um 
quadro de choque; nós fazíamos a reposição 
e ela já não conseguia responder. Realizamos 
outra cirurgia já na madrugada da sexta-feira e 
ela teve um melhora tímida, e eu disse para os 
enfermeiros que essa condição era o que tinha 
o que fazer em termos de medicina’, comenta.

Após 24 horas sem dormir, o médico foi 
descansar e nesse momento ele ainda foi falar 
com a família. Disse que o quadro era grave, 
mas ela estava estável naquele momento, po-
rém ele alertou que não poderia afirmar que 
ela iria sair daquela situação.
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‘Fui descansar uns 30 a 40 minutos quan-
do a enfermeira entra no meu quarto e eu 
não deixei nem ela falar e perguntei o que 
aconteceu. Ela me disse que a Cláudia esta-
va procurando o filho dela e de fato ela estava 
conversando e pedindo para ver o filho’, fala 
o médico já emocionado; ele continua já com 
os olhos embargados e afirma que este caso 
marcou sua carreira.

‘Em termos de medicina, a gente faz o 
possível, mas não tenho como julgar essa situ-
ação. Eu não tinha UTI aqui na maternidade e 
um caso grave desse, é um caso que tem que 
se pensar em outro lado. Talvez eu tenha sido 
um instrumento de alguém que tivesse uma 
força muito grande que chegou à situação de 
tirá-la daquele quadro. Este é um caso que me 
marcou e foi uma vitória muito grande saber 
que mãe e filho saíram da melhor maneira 
possível’, afirma.

Segundo o Padre Almir, já em Aracaju 
quando a mulher foi transferida para o hos-
pital João Alves, ele foi ao encontro dela. ‘Eu 
coloquei a imagem na haste do soro e disse 
para Cláudia: olhe para esta imagem que a 
irmã Dulce olhará do céu para você. Quando 
ela chegou ao João Alves, ela estava melhor, 
mas não se mexia, mexia apenas os olhos 
e em três dias ela saiu da UTI e foi para um 
apartamento, foi surpreendente e dentro do 
meu coração eu sabia que um milagre tinha 
acontecido’, destaca.

‘A única coisa que eu lembro ao acordar 
é ver uma mulher vestida de branco’

Casada há 22 anos, a funcionária pública 
Cláudia Cristiane dos Santos ainda se emo-
ciona ao entrar no Hospital e maternidade São 
José em Itabaiana, mas diz se lembrar de pou-
ca coisa no momento em que lutou para viver.

‘Como eu tomei anestesia para a reali-
zação do parto, eu dormi, então eu tive meu 
filho e não lembro do nascimento. A minha 
lembrança é quando eu acordei e enxergando 
muito distante vi uma pessoa de branco que 
acredito ser a enfermeira e se aproximou de 
mim e eu perguntei se eu já tinha tido neném e 
ela disse que sim, que ele era lindo. O médico 
já estava há 28 horas sem dormir e descan-
sar, ele chegou a dizer para a minha família 
que havia feito todo o possível e que naquele 
momento era rezar e esperar a mão de Deus. 
Quando a enfermeira chegou chamando ele, 
ele ficou sem reação e percebeu que tinha 

alguma força espiritual, porque cada vez que 
ele fazia algo por mim, era como se ele fizesse 
muito mais’, fala emocionada.

Cláudia ainda recorda quando o padre 
Almir no hospital João Alves em Aracaju a 
entregou em mãos o papel com a imagem da 
irmã Dulce. ‘Eu não lembro o que ele falou, 
eu só me lembro daquela imagem. Logo de-
pois no hospital, eu comecei a me recuperar 
rapidamente. Atribuo isso a graça de Deus e 
a interseção da irmã na minha vida. o que me 
possibilitou estar aqui para contar minha his-
tória já que nem os médicos acreditavam mais 
que eu sobreviveria’, finaliza”.

E conclui o autor:

“A cerimônia de beatificação de irmã 
Dulce acontecerá no próximo domingo, 22, no 
Parque de Exposições, em Salvador, a partir 
das 17 horas. A cerimônia será presidida pelo 
Cardeal e Arcebispo Emérito de Salvador Dom 
Geraldo Majella Agnelo e a expectativa é que 
o público atinja a marca de 60 mil pessoas”.

Finalmente, Sra. Presidente, por ser igualmente 
relevante e de maior interesse da comunidade católi-
ca brasileiro, quero consignar nos Anais da Casa texto 
publicado no conceituado Jornal da Cidade, em que 
o clérigo Gilvan Rodrigues dos Santos, pós-graduado 
em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela 
FSLF, professor de Sagrada Escritura, Chanceler do 
Arcebispado de Aracaju e escritor, discorreu sobre a 
inesquecível experiência de ter chegado perto do Papa 
João Paulo II

Um carirense vai ver o Papa, assim está intitula-
do o referido escrito.

“Agora, com a beatificação do Papa João 
Paulo II, todo mundo que teve a oportunidade 
de estar com ele em algum momento de sua 
vida, faz questão de exibir-se. Comigo não 
poderia ser diferente! O fato é que sempre 
tive vontade de tirar uma foto com Sua San-
tidade, o Papa, desde quando o vi pela pri-
meira vez, no dia 15 de outubro de 1991, em 
Brasília. A realização da proeza, contei-a em 
meu livro “As Letras e as Palavras na Crônica 
dos Pensamentos”, publicado pela Editora J. 
Andrade, de Aracaju, em 2010. Assim, no ex-
pediente jornalístico do Jornal da Cidade, em 
cujo espaço é-me reservado, semanalmente, 
gostaria de partilhar o texto com quem ainda 
não o conhece. 

Desde o dia 15 de outubro de 1991, quan-
do, pela primeira vez, vi o Papa João Paulo II, 
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a uns oito metros de distância, enquanto falava 
para quase mil seminaristas vindos de tantas 
partes do Brasil, comecei a alimentar o santo 
desejo de uma foto com Sua Santidade. Naque-
la ocasião era praticamente impossível alguém 
que não estivesse na lista protocolar chegar 
perto do Papa. Era o meu caso. Contentei-me 
apenas vendo-o à minha frente discursando 
para todos quantos estávamos no Seminário 
Maior N. Sra. de Fátima, em Brasília. 

No local de onde ele dirigiu-nos a palavra, 
há uma placa comemorativa. Fui testemunha 
ocular e auricular daquele momento. Era uma 
vibração só, num entusiasmo que empolgava a 
todos: o Papa João Paulo II, diante de nós, em 
sua segunda visita ao Brasil. A primeira fora há 
onze anos antes, em 1980, quando ainda não 
tinha sido vitimado pelo atentado que, quase, 
raptou-lhe a vida, no dia 13 de maio de 1981, 
dia de N. Sra. de Fátima, a qual ele atribui o 
milagre de não ter morrido.

Em 1997, ele esteve, de novo, no Brasil. 
Dessa vez, ficou apenas no Rio de Janeiro. 
Acompanhei sua visita pela televisão. Naquele 
momento, já era diácono, e terminava o curso 
de teologia no Seminário de Brasília. Até brin-
quei com amigos que foram ao Rio de Janei-
ro, dizendo que, se o Papa quisesse me ver, 
esperasse-me em Roma.

Em 1999, já ordenado presbítero, fui en-
viado à Itália com o Padre Jadson Ramos para 
um Curso de Formação para Formadores, 
preparado e organizado pelos Legionários de 
Cristo, em Leggiuno, na região de Varese, pró-
ximo de Milão. Chegamos no dia 26 de junho 
ao aeroporto de Malpensa, dirigimo-nos, de-
pois de buscar algumas informações, ao local 
do curso na Domus Pacis et Vitae – Casa de 
Paz e de Vida, de uma congregação religiosa.

No dia 29 de junho, na Solenidade dos 
Apóstolos São Pedro e São Paulo, Dom José 
Palmeira Lessa, que já era Arcebispo Metro-
politano de Aracaju, estaria em Roma para re-
ceber das mãos do Santo Padre, o Papa João 
Paulo II, o pálio, que mais de cem arcebispos 
do mundo inteiro recebê-lo-iam naquele dia. 
Saí de Leggiuno com o Pe. Jadson. Fomos a 
Roma e vimos o Papa na Santa Missa conce-
lebrada na famosa e esplêndida Basílica de 
São Pedro, no Vaticano. Era a segunda vez 
que via o Papa João Paulo II à minha frente. 

No transcorrer do curso, como estava 
previsto, voltamos a Roma no dia 28 de julho. 

Dessa vez, fomos mais de cem padres que 
participávamos do curso. Éramos egressos 
de quatro continentes: América, Ásia, África 
e Europa. Fomos ver o Papa na audiência 
da quarta-feira, na conhecida Sala Paulo VI. 
Nosso grupo ficou nas cadeiras da segunda 
fila. Como chegamos atrasados, por motivos 
de obediência disciplinar, outro grupo de sa-
cerdotes ficou à nossa frente, segundo alguns 
disseram, ocupando ‘nosso’ lugar! 

Toda uma assembleia de milhares de 
pessoas, entusiasmadas, vindas de toda parte 
do mundo, esperava, ansiosa, que o Santo Pa-
dre aparecesse na porta à esquerda de quem 
olhava para frente. Quando, de chofre, o Papa 
surgiu na porta para a qual todos fixávamos 
os olhos surpresos, houve uma explosão de 
aplausos, gritos, e flashs numa euforia quase 
eletrizante. Passado esse momento de arrou-
bos iniciais, o Papa, depois de receber a sauda-
ção feita em nome dos peregrinos de diversos 
países e línguas, também fez sua catequese 
em diversos idiomas, abordando assuntos de 
teologia ou outros com temáticas específicas”.

E continua o clérigo Gilvan Rodrigues dos Santos:

“Acabados os discursos, o Santo Padre 
recebeu pessoas que, conforme o protocolo fei-
to anteriormente, foram cumprimentá-lo. Nosso 
grupo ainda saiu à frente pelo lado esquerdo 
para fazer uma foto com o Papa. Foi um instan-
te de brevíssimo êxtase de felicidade que se 
precipitou, num piscar de olhos, numa grande 
frustração. Mandaram nosso grupo voltar ao 
devido lugar. Lembro-me de que, de onde eu 
estava, podia ver o Papa à minha frente sem 
que nada se interpusesse entre nós, além da 
vontade de querer correr até ele! 

Ainda bem que me contive para não pas-
sar vexame. Mas a esperança da foto não 
morreu ali. Uma semana depois, terminado 
o curso em Leggiuno, voltava a Roma com o 
Pe. Jadson para, mais uma vez, ver o Santo 
Padre. Era dia 4 de agosto de 1999, Dia do 
Padre. Bem que nesse dia mereceríamos um 
presente: uma foto com o Papa. A audiência 
aconteceu na mesma Sala Paulo VI.

Antes de começar a audiência, estando 
na primeira fila do lado direito olhando à frente, 
comecei a conversar com um dos cerimoniá-
rios, num italiano meio ‘nordestinizado’, sobre 
a possibilidade de, no final, conseguir tirar uma 
foto com o Papa. Seria um presente do Dia do 
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Padre, já que havia vindo de tão longe e es-
tava ali com outro irmão sacerdote. Nada foi 
além desta conversa meio amistosa. Depois, 
vi um arcebispo por mim conhecido e clamei 
insistentemente que nos levasse até o Papa. 
Pensei: ‘Se um arcebispo não conseguir, nin-
guém mais consegue. Poderíamos esquecer!’ 
E foi verdade. Na hora dos cumprimentos e 
das fotografias, o arcebispo se dirigiu aos dois 
padres de Aracaju e disse: ‘Soltanto per due!’ 
– ‘Apenas para dois!’ E levou consigo os dois 
padres de sua Arquidiocese, enquanto o Pe. 
Jadson e eu ficamos a ver navios... Três vezes 
fomos a Roma, três vezes vimos o Papa, mas 
nenhuma vez conseguimos a foto com o Papa. 
A frustração permaneceu no coração enquan-
to tivemos de adiar o desejo de tantos anos. 
O Papa já estava meio cansado, encurvado 
sob o peso da responsabilidade de conduzir 
a Igreja de Cristo pelos anos afora! A cabeça 
encanecida pelos anos de vida e os sintomas 
de fragilidade física indicavam que, só por uma 
graça muito especial de Deus, poderia atingir 
ou alcançar o sonho que me perseguiria. Ain-
da seminarista, eu dizia a algumas pessoas 
mais próximas que João Paulo II só poderia 
morrer depois que tivesse tirado uma foto co-
migo! Alguém até me pediu que não viesse 
tão cedo a Roma...

Hoje, aos 5 de setembro de 2002, três 
anos, um mês e um dia depois do dia 4 de 
agosto de 1999, estando em Roma, para onde 
vim morar há exatos quinze dias, fui ver o Papa 
João Paulo II, em Castelgandolfo, onde ele se 
refugia para descansar nas férias e passar o 
calor tórrido do verão europeu fora de Roma. 
Recebi de suas mãos um terço de Nossa Se-
nhora e consegui a tão sonhada, almejada e 
esperada fotografia. Ainda sinto reverberar, 
fortemente, nas “dobras da alma” as vibra-
ções desse encontro que durou milésimos de 
segundos. Um acontecimento brevíssimo, de 
tal maneira que, na concretude da realidade, 
quase não conseguimos racionalizar a verda-
de que dele brota, caso não tivéssemos uma 
fotografia para, mais do que registrar, provar 
o fato de ele ter acontecido. Foi um sonho do 
qual não desfrutamos em toda a sua plenitu-
de e que foi embora deixando na fímbria da 
memória um pouco de frustração e saudade...

Se consegui essa façanha, sei que o mé-
rito foi de Deus, e não meu. Quando cheguei a 
Roma, agora 22 de agosto de 2002, a primeira 

frase da Bíblia que li, quando a abri ao acaso 
– já disseram que “o acaso é o nome leigo da 
Providência”— foi a seguinte: ‘No coração do 
homem há muitos projetos, mas só o projeto 
de Iahweh se realiza’. Pronto! Essa providen-
cial frase bíblica já marcou o início de minha 
experiência desde que cheguei. Agora, rezo 
e torço para que todos os projetos realizados 
na minha vida sejam de Deus e não meus. As-
sim, sei que, pelos caminhos da graça, verei 
Deus fazer o que, humanamente, parece-me 
impossível, embora também deva contribuir, já 
que ‘gratia supone naturam’ – ‘a graça supõe 
a natureza’. 

Mas de onde e como surgiu a iniciativa 
de ir a Castelgandolfo? Bom, os detalhes des-
sa aventura são cenas para o próximo artigo. 
Aguardem-no e leiam-no!” 

Assim concluiu o autor.
Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Rose de Freitas.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB-ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, fundado em 10 de maio de 1988, o 
Município de Laranja da Terra, no meu querido Espírito 
Santo, completa 23 anos de emancipação político-ad-
ministrativa. Na condição de Parlamentar municipalista, 
não poderia deixar de destacar esta data comemora-
tiva, ressaltando o acelerado progresso e o desenvol-
vimento sustentável que a cidade vem registrando ao 
longo de pouco mais de duas décadas.

Quero, nesta oportunidade, enviar a todo o povo 
de Laranja da Terra as mais efusivas congratulações, 
na pessoa do Prefeito Municipal, Joadir Lourenço Mar-
ques, do Vice-Prefeito, Renato Rocha, e do Presidente 
da Câmara Municipal, Vereador Élcio Doring, colocan-
do-me à disposição do Município para o encaminha-
mento de qualquer pleito que possa vir a beneficiar a 
população laranjense.

Laranja da Terra é um Município que, desde o seu 
nascimento, já demonstrava vocação para o crescimen-
to e para a qualidade de vida. Colonizada por imigrantes 
pomeranos, italianos, portugueses e africanos, dentre 
outros, a cidade mantém vivas e em perfeita sintonia 
suas tradições e culturas, que, no entanto, se mesclam 
e harmonizam, proporcionando-lhe a merecida fama 
de acolhedora.
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Hoje, os laranjenses desfrutam de um Municí-
pio que pauta suas ações pela busca permanente da 
melhoria da qualidade de vida de seus moradores. 
Isso se verifica, por exemplo, no fato de que é um dos 
poucos Municípios capixabas com seu sistema de es-
goto inteiramente tratado. Por outro lado, seus esta-
belecimentos de ensino, quanto à educação básica e 
à educação fundamental, estão sempre posicionados 
entre os destaques do Estado. 

A saúde tem atenção especial, com importante 
acompanhamento realizado e acesso facilitado aos 
serviços oferecidos na área, sendo que as famílias 
carentes ou pessoas que se encontram em situação 
de risco são tratadas como prioridades. A manutenção 
de estradas permitindo o escoamento da produção é 
tarefa cotidiana. No campo, busca-se o aumento da 
renda e outros incentivos aos agricultores familiares. 
Em todos os segmentos, o Município de Laranja da 
Terra segue a sua vocação de prosperidade, repre-
sentada hoje por uma das obras mais ansiadas pelos 
laranjenses: a ligação com o Município de Itarana, por 
meio da rodovia que está sendo construída pelo Go-
verno do Estado. 

Parabéns, Laranja da Terra, das verdes colinas e 
do Rio Guandu, que corta a cidade. Laranja da Terra do 
Festival de Concertina, dos grupos de terceira idade, 
das festas e folguedos. Laranja da Terra do agricultor, 
do lavrador, do empresário, da dona de casa, do co-
merciante, do funcionário público, do laranjense e do 
visitante. Um Município que segue em direção ao futuro 
e, com isso, rumo à contínua melhoria na qualidade 
de vida da sua gente. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, pesquisa realizada recentemente pela Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo – CNC constatou que o percentual das famílias 
que declararam ter dívidas aumentou de 58,7%, apura-
dos em maio de 2010, para 64,2%, em maio deste ano.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor – PEIC indicou que, na comparação com 
abril de 2011, o percentual de endividamento familiar 
subiu de 23,4% para 24,4%.

Outro dado que também chamou atenção, Sra. 
Presidente, diz respeito à elevação do percentual de 
famílias que declararam não ter condições de pagar 
suas dívidas, o qual passou de 7,8% para 8,6% do 
total pesquisado.

O aumento de famílias endividadas ocorreu nas 
duas faixas de renda analisadas, destacando-se aquelas 

com ganhos superiores a 10 salários mínimos, que pas-
saram de 52,9% para 57,7% de abril para maio de 2011.

O curioso, no entanto, é que 71,8% das dívidas 
tiveram sua origem no cartão de crédito, apontado 
como um dos principais tipos de dívida, seguido por 
carnês, com 20,7%, e por créditos de natureza pes-
soal, com 12,4%.

Na visão da SERASA, contudo, o aumento da 
inadimplência decorreu não apenas de um maior grau 
de endividamento dos consumidores, mas também da 
elevação da inflação e do encarecimento do crédito, 
bem como das perspectivas de um crescimento mais 
brando da economia e do mercado de trabalho neste 
ano, o que tem gerado maiores dificuldades para as 
pessoas honrar seus compromissos financeiros.

Outro dado interessante é que as mulheres são 
a maioria dos devedores, concentrando 56% do total 
de inadimplentes situados entre 30 e 39 anos de idade.

Esse fato se explica pela maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho como chefes de 
família. 

Embora aparentemente contraditório, Sras. e 
Srs. Deputados, o endividamento verificado demonstra 
que o aumento do poder aquisitivo da população de 
menor renda tem seu lado positivo para a economia, 
eis que, além de impulsionar o consumo, possibilita a 
aquisição de bens até então inacessíveis, tais como 
eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis e a tão so-
nhada casa própria.

Tanto é verdade que o Presidente da Caixa Eco-
nômica Federal prevê um crescimento de 25% no cré-
dito imobiliário concedido pela instituição em relação ao 
ano passado. Afirmando que somente em 2010 foram 
R$77,8 bilhões, destaca que a previsão para 2011 já 
está bem acima das expectativas internas da Caixa, 
situada na ordem de R$82 bilhões, o que representa 
uma alta de 5,4% sobre o ano passado, até então con-
siderado o melhor ano da história da CEF para o setor.

Já os juros mais elevados e os prazos menos 
elásticos continuarão exercendo pressões sobre o 
custo financeiro das empresas, na visão dos econo-
mistas da SERASA.

Por outro lado, a estratégia de alongamento das 
dívidas tende a se tornar mais difícil daqui para fren-
te, ante a adoção de medidas macroprudenciais pelo 
Banco Central, apontando para a redução da duração 
das operações de crédito, notadamente no caso do fi-
nanciamento de veículos, cujo prazo caiu, em média, 
de 44 meses, em novembro de 2010, para 40 meses, 
em abril deste ano.

Os indicadores econômicos indicados, nobres 
Deputados, comprovam o gradativo crescimento do 
mercado de trabalho, cujas perspectivas para o ren-
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dimento e para o emprego seguem promissoras, con-
forme avaliação unânime dos mais renomados eco-
nomistas brasileiros.

Diante de tudo isso, Sr. Presidente, tenho que o 
aumento do nível de comprometimento da renda dos 
brasileiros não seja fator preocupante para a econo-
mia, tampouco empecilho à expansão do consumo, 
porquanto estou convencido que o crédito no Brasil 
ainda tem muito para avançar.

Este, portanto, o pronunciamento que peço seja 
divulgado nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Wilson Filho.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje, dia 25 de maio, comemoramos o Dia 
do Trabalhador Rural, aquele que, nas propriedades 
rurais, desempenha as atividades agrícola, pecuária 
e hortifrutigranjeira.

E, se hoje estamos aqui, é porque um trabalhador 
rural, com sua força de trabalho, produziu o alimento 
que estava em nossas mesas. 

No Brasil, não valorizamos o trabalho rural. Assim, 
muitas vezes aquele que labuta de sol a sol é desva-
lorizado, chegando a ser marginalizado pela socieda-
de – e quem conhece o interior deste País sabe que o 
trabalhador rural enfrenta inúmeras dificuldades para 
se manter no campo. 

Segundo dados da Confederação Nacional dos 
Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares 
Rurais (CONAFER), os agricultores familiares são res-
ponsáveis por 70% dos alimentos produzidos no Brasil. 
Por isso disse que, se estamos aqui é porque alguém 
lá no campo produziu o alimento que colocamos na 
mesa. Não podemos viver sem o trabalhador rural.

O Papa Bento XVI, em mensagem para o Dia 
Mundial da Alimentação, em 2010, disse que, frequen-
temente, é insuficiente a ênfase dada ao trabalho no 
campo e que os bens da terra não recebem proteção 
adequada. Como resultado, é produzido um desequi-
líbrio econômico, e os direitos inalienáveis da pessoa 
humana e sua dignidade são ignorados. O tema do Dia 
Mundial da Alimentação daquele ano foi Unidos contra 
a Fome. Lembrou ainda o Papa que todos precisam 
fazer o compromisso de dar ao setor da agricultura a 
apropriada importância.

A população mundial aumenta dia a dia, e a 
produção de alimentos é imprescindível. A todos os 

momentos, ouvimos que há uma crise no mundo pela 
falta de alimentos, e isso, cada vez mais, será parte 
do cenário econômico. 

O fato é que não podemos aceitar que a fome 
seja uma oportunidade para negócios – e hoje todos 
sabem que aquele que trabalha na agricultura é peça 
fundamental para evitar mal tão terrível quanto a fome. 

O Brasil aparece no cenário mundial como um 
dos maiores produtores de alimentos, temos técnicas 
agrícolas reconhecidas como a base desse sucesso. 
Apostamos nos estudos da EMBRAPA, que está no 
campo, próxima ao trabalhador rural para orientá-lo. 

Começamos, Sra. Presidente, a ter consciência 
da importância daquele que fica no campo, trabalhan-
do para a produção de alimentos.

Sabemos que existe uma extrema distância eco-
nômica entre o trabalhador rural do Sul e o trabalhador 
rural do Norte e do Nordeste. Precisamos modificar 
essa situação. Não podemos aceitar que, sendo o maior 
produtor de alimentos, ainda tenhamos cidadãos sem 
alimentos na mesa. Para que isso não mais ocorra, 
devemos incentivar todos os que trabalham na área 
rural a produzirem, busquemos levar mais tecnologia, 
mais incentivos a esses trabalhadores.

O certo é que todos os trabalhadores rurais – 
do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do 
Nordeste – buscam viver dignamente e hoje merecem 
todas as nossas homenagens.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero, da tribuna deste plenário, lembrar 
o significado e importância do dia de hoje. 

A Federação das Indústrias do Estado do Mara-
nhão – FIEMA comemora nesta data o Dia da Indústria. 
Nada mais justo do que prestar uma homenagem para 
esse setor produtivo que tanto tem colaborado para o 
progresso e o crescimento do meu Estado.

Os últimos levantamentos realizados por institutos 
de pesquisa especializados demonstram que, do total 
de investimentos previstos para o Maranhão, 70% são 
liberados atualmente pelo setor industrial. Esse dado 
por si só revela a contribuição para o avanço da eco-
nomia do Estado.

Outro dado que merece ser destacado é o po-
tencial do setor na geração de postos de trabalho. Do 
total de empregos previstos para os próximos seis me-
ses deste ano, o setor industrial maranhense irá gerar 
94% das oportunidades de trabalho.

Portanto, quero prestar mais uma vez minha ho-
menagem a essa importante data e à FIEMA, que tem 
atualmente na presidência o preparado gestor Edilson 
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Baldez, que tanto tem se empenhado em relação ao 
avanço do setor.

Está cada vez mais provado que o caminho do 
desenvolvimento econômico é a produção em larga 
escala. Tomando essa premissa como verdade abso-
luta, ressalto que o Maranhão está no caminho certo. 
Parabéns a todos que fazem a indústria maranhense 
avançar cada vez mais.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último dia 18 de maio, em audiência pública 
na Câmara dos Deputados, o Coordenador-Geral de 
Regulação em Direitos Autorais do Ministério da Cul-
tura, Cristiano Lopes, disse que o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição – ECAD poderá ser 
colocado sob a supervisão do Ministério.

Essa mudança deve ser incluída no antepro-
jeto que vai alterar a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 
9.610/98). Essa supervisão por parte do Ministério 
da Cultura tem que ser feita, porém há alguns limites 
constitucionais.

Foi de grande importância a realização dessa au-
diência pública promovida pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, pois discutiu 
denúncias de irregularidades no sistema de arrecada-
ção e distribuição de direitos autorais.

Não houve tempo de o ECAD se manifestar, 
tendo em vista o início da Ordem do Dia no plenário 
da Casa. O ECAD é a instituição responsável pelo re-
colhimento dos direitos autorais e principal alvo das 
denúncias de fraude.

Dia 25 de maio, houve uma reunião para dar conti-
nuidade à audiência pública anterior com a participação 
da Superintendente da instituição para sanar quaisquer 
dúvidas a respeito do funcionamento do ECAD.

Não há supervisão de nenhum tipo para os tra-
balhos do ECAD, um órgão privado, criado na época 
da ditadura, e que hoje arrecada, distribui, aplica mul-
ta e fixa preço. Faz-se necessário uma supervisão do 
Governo Federal, até porque pairam muitas dúvidas 
sobre sua atuação.

O anteprojeto que altera a Lei dos Direitos Au-
torais esteve em consulta pública no ano passado e 
deverá ser encaminhado à Casa Civil em julho, depois 
de passar por ajustes.

O Ministério da Cultura tem a preocupação em 
contemplar os pequenos artistas no texto do antepro-
jeto, pois os grandes artistas já têm estrutura para de-
fender seus direitos autorais.

Vamos continuar acompanhando esse tema, pois 
a supervisão dos trabalhos realizados pelo ECAD deve 
ser feita, ou, pelo menos, a legislação autoral deve con-

templar alguma mudança neste sentido, em benefício 
da cultura e do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Apre-

sentação de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 33, DE 2011 

(Do Sr. Nazareno Fonteles e outros)

Altera a quantidade mínima de votos 
de membros de tribunais para declaração 
de inconstitucionalidade de leis; condiciona 
o efeito vinculante de súmulas aprovadas 
pelo Supremo Tribunal Federal à aprovação 
pelo Poder Legislativo e submete ao Con-
gresso Nacional a decisão sobre a incons-
titucionalidade de Emendas à Constituição. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. O art. 97 da Constituição Federal de 1988 
passará a vigorar com a seguinte redação

“Art. 97 Somente pelo voto de quatro 
quintos de seus membros ou dos membros 
do respectivo órgão especial poderão os tri-
bunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou do ato normativo do poder público. ...(NR)”.

Art. 2º. O art. 103-A da Constituição Federal de 
1988 passará a vigorar com a seguinte redação

“Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal 
poderá, de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de quatro quintos de seus membros, 
após reiteradas decisões sobre matéria cons-
titucional, propor súmula que, após aprovação 
pelo Congresso Nacional, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judi-
ciário e à administração pública direta e indire-
ta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

§ 1º A súmula deverá guardar estrita 
identidade com as decisões precedentes, não 
podendo exceder às situações que deram en-
sejo à sua criação. 

§2º A súmula terá por objetivo a validade, 
a interpretação e a eficácia de normas deter-
minadas, acerca das quais haja controvérsia 
atual entre órgãos judiciários ou entre esses 
e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação 
de processos sobre questão idêntica.
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§ 3º Sem prejuízo do que vier a ser esta-
belecido em lei, a aprovação, revisão ou can-
celamento de súmula poderá ser provocada 
por aqueles que podem propor a ação direta 
de inconstitucionalidade. 

§4º O Congresso Nacional terá prazo 
de noventa dias, para deliberar, em sessão 
conjunta, por maioria absoluta, sobre o efei-
to vinculante da súmula, contados a partir do 
recebimento do processo, formado pelo enun-
ciado e pelas decisões precedentes. 

§5º A não deliberação do Congresso 
Nacional sobre o efeito vinculante da súmula 
no prazo estabelecido no §4º implicará sua 
aprovação tácita. 

§6º Do ato administrativo ou decisão ju-
dicial que contrariar súmula com efeito vin-
culante aprovada pelo Congresso Nacional 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Fe-
deral que, julgando-a procedente, anulará o 
ato administrativo ou cassará a decisão judi-
cial reclamada, e determinará que outra seja 
proferida com ou sem a aplicação da súmula, 
conforme o caso. (NR)”

Art. 3º. O art. 102 da Constituição Federal de 1988 
passará a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 102. ... ............................................
.. ........................................................... .
§ 2º-A As decisões definitivas de méri-

to proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 
nas ações diretas de inconstitucionalidade 
que declarem a inconstitucionalidade mate-
rial de emendas à Constituição Federal não 
produzem imediato efeito vinculante e efi-
cácia contra todos, e serão encaminhadas 
à apreciação do Congresso Nacional que, 
manifestando-se contrariamente à decisão 
judicial, deverá submeter a controvérsia à 
consulta popular. 

§ 2º-B A manifestação do Congresso Na-
cional sobre a decisão judicial a que se refere 
o §2º-A deverá ocorrer em sessão conjunta, 
por três quintos de seus membros, no prazo de 
noventa dias, ao fim do qual, se não concluída 
a votação, prevalecerá a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, com efeito vinculante e efi-
cácia contra todos. 

§2º-C É vedada, em qualquer hipótese, 
a suspensão da eficácia de Emenda à Cons-
tituição por medida cautelar pelo Supremo 
Tribunal Federal.

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

Justificação

O protagonismo alcançado pelo Poder Judiciário, 
especialmente dos órgãos de cúpula, é fato notório nos 
dias atuais. A manifestação desse protagonismo tem 
ocorrido sob duas vertentes que, embora semelhan-
tes, possuem contornos distintos: a judicialização das 
relações sociais e o ativismo judicial.

Entendemos a judicialização das relações sociais 
como um fenômeno decorrente do modelo constitu-
cional adotado no Brasil, visto que dispomos de uma 
Constituição analítica que interfere no cotidiano das 
pessoas. Parece-nos, nesse contexto, compreensível 
que as controvérsias sejam levadas ao Judiciário para 
a devida solução das questões concretas. 

Além da judicialização, temos a vertente do ativis-
mo judicial. O ativismo denota um comportamento, um 
modo proativo de interpretar a Constituição por parte 
dos membros do Poder Judiciário. Adotando essa pos-
tura, os magistrados, para o deslinde da controvérsia, 
vão além do que o caso concreto exige, criando nor-
mas que não passaram pelo escrutínio do legislador. 

O ativismo judicial tem sido fomentado pelo sis-
tema brasileiro de controle de constitucionalidade, que 
combina aspectos dos sistemas americano e europeu, 
sendo considerado um dos mais abrangentes do mun-
do1. Trataremos dessa questão específica mais adiante.

Não são poucos os exemplos a ilustrar o ativismo 
exacerbado no Brasil. Comecemos pelo caso da fide-
lidade partidária, no qual o Supremo Tribunal Federal 
(STF) ratificou o entendimento do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) – contido em Resolução2 – criando uma 
nova hipótese de perda de mandato parlamentar, em 
adição às enumeradas no art. 55, sem que houvesse 
qualquer menção expressa no texto constitucional re-
lacionada à sanção por infidelidade partidária. Outro 
caso amplamente conhecido foi a extensão da veda-
ção do nepotismo ao Poder Executivo e Legislativo, 
por meio de súmula vinculante, após o julgamento de 
um único caso. 

1 Mendes, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional,  2005. p. 146.
2 Resolução TSE nº 22.610, de 25.10.2007;  posteriormente alte-
rada pela Resolução-TSE nº 22.733, de 11.03.2008, que disciplina 
o processo de perda de cargo eletivo e justificação de desfiliação 
partidária.
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Um dos casos mais emblemáticos foi a contro-
versa verticalização das coligações partidárias, esta-
belecida por Resolução do TSE3 – aprovada a menos 
de sete meses das eleições de 2002. O Congresso 
Nacional reagiu a essa inovação jurídica e aprovou 
uma Emenda Constitucional (EC nº 52/2006) explici-
tando a vontade de legislador, dando liberdade aos 
partidos na formação de coligações. Embora ambos 
os normativos (as Resoluções do TSE e a Emenda 
à Constituição) tenham sido aprovados a menos de 
um ano da eleição, o STF entendeu que apenas a 
Emenda à Constituição devia observância ao prin-
cípio da anterioridade anual da lei eleitoral (CF/88; 
art. 16)4. Esse caso é um verdadeiro paradigma do 
ativismo e da insegurança jurídica fundamentados no 
poder regulamentar de que dispõe a Justiça Eleitoral 
para tão somente administrar eleições.

Há ainda os casos da redução de vagas de ve-
readores, da súmula das algemas, e tantos outros. É 
tarefa simples enumerar os casos de explícito ativismo 
judicial. Difícil é mencionar exemplos de autocontenção 
de nossa Corte Suprema. 

Por óbvio, devemos reconhecer as deficiências 
do Poder Legislativo, que tem passado por várias 
crises de credibilidade. Contudo, esse aspecto não 
deve justificar tais medidas, como se houvesse um 
vácuo político a ser ocupado pelo Supremo Tribunal 
Federal. O fortalecimento do Poder Legislativo deve 
ser debatido no âmbito da reforma político-eleitoral, 
mas não apenas nesse espaço. Há uma série de me-
didas de preservação e valorização da competência 
legislativa do Congresso Nacional que devem ser 
apreciadas, independentemente da aprovação de 
novas regras eleitorais. 

O fato é que, em prejuízo da democracia, a hiper-
trofia do Poder Judiciário vem deslocando boa parte 
do debate de questões relevantes do Legislativo para 
o Judiciário. Disso são exemplos a questão das ações 
afirmativas baseadas em cotas raciais, a questão das 
células tronco e tantas outras. 

As decisões proferidas nesses casos carecerão 
de legitimidade democrática porque não passaram 
pelo exame do Congresso Nacional. Estamos, de fato, 
diante de um risco para legitimidade democrática em 
nosso país.

3 Resolução TSE nº 20.993, de 26.02.2002; e Resolução nº 21.002, 
de 15.03.2002.
4 Vários partidos políticos ajuizaram Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade contra a Resolução do TSE (ADI 2628-3; do PFL) e ADI 
2626-7; do PcdoB; PL; PT PSB e PPS),  mas o STF não chegou a 
apreciar o mérito das ações, pois sequer as conheceu.

Há muito o STF deixou de ser um legislador ne-
gativo, e passou a ser um legislador positivo. E diga-se, 
sem legitimidade eleitoral. O certo é que o Supremo 
vem se tornando um superlegislativo5.

Uma das causas apontadas para o protagonismo 
judicial decorre da recente democratização dos pleitos elei-
torais. Conforme afirma Alfredo Canellas Guilherme Silva6: 
“Em temos de democracia a elite-minoritária fragilizada pela 
perda de espaço político-legislativo para a maioria popular 
elegeu o Poder Judiciário como o instrumento adequado e 
rápido para a conquista e/ou manutenção da hegemonia 
perdida ou ameaçada pela voz das urnas”.

É bastante comum ouvirmos a afirmação de que 
à Suprema Corte cabe a última palavra sobre a Consti-
tuição, ou ainda, a Constituição é o que o Supremo diz 
que ela é. Na verdade, deve caber ao povo dizer o que 
é a Constituição. 

Precisamos, pois, resgatar o valor da represen-
tação política, da soberania popular e da dignidade da 
lei aprovada pelos representantes legítimos do povo, 
ameaçadas pela postura ativista do Judiciário. Resta-
belecer o equilíbrio entre os Poderes é, pois, o objetivo 
central da presente proposição.

Em primeiro lugar, entendemos salutar o aumen-
to da maioria qualificada para declarar a inconstitucio-
nalidade de lei aprovada no Parlamento. A opinião de 
apenas seis juízes, por mais cultos que sejam, não 
pode sobrepor a soberania popular, pois conhecimento 
jurídico não é fator de legitimação popular. 

A redação atual do art. 97 da Constituição Federal 
estabelece o voto da maioria absoluta dos membros 
dos tribunais como requisito para declaração de incons-
titucionalidade de leis. Estamos propondo o aumento 
de maioria absoluta para quatro quintos dos membros 
dos tribunais. No caso do Supremo, será necessário o 
voto de nove ministros e não apenas seis para que seja 
declarada a inconstitucionalidade de leis aprovadas 
no Congresso Nacional. Terá de haver nítida e clara 
homogeneidade no entendimento da Suprema Corte. 

Voltando ao fenômeno do ativismo judicial, uma 
breve análise de sua evolução no Brasil aponta para 
um expressivo aumento a partir da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (conhecida como 
Reforma do Judiciário). Essa Emenda tinha o justo ob-
jetivo de conferir meios ao Poder Judiciário para redu-
zir o imenso volume de processos repetitivos, gerando 
uma maior rapidez e efetividade das decisões judiciais. 
Nesse contexto, foram aprovadas medidas inovadoras 
no bojo da referida reforma, tais como a súmula vincu-
lante (com “força de lei”) e a repercussão geral (como 
critério de admissibilidade de recursos extraordinários).

5 Termo cunhado por Alfredo Canellas Guilherme da Silva, em seu 
artigo “Revisão e controle pelo Poder Legislativo das decisões da 
Suprema Corte”.
6 Silva, Alfredo Canellas Guilherme. Revisão e controle pelo Poder 
Legislativo das decisões da Suprema Corte.
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Um desses mecanismos inovadores voltados 
à racionalização da prestação jurisdicional postos à 
disposição do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo, 
como já dito, foi a súmula vinculante. Aproximadamen-
te sete anos após sua aprovação, é necessário que o 
Congresso Nacional promova uma avaliação do uso 
desse instrumento. 

A nosso ver, a súmula vinculante vem sendo uti-
lizada pelo STF como um “cheque em branco” posto 
à disposição pelo Poder Legislativo. Seu uso não está 
em consonância com o texto constitucional e, portan-
to, deve passar por ajustes. Um desses necessários 
ajustes resulta do desapego do Supremo aos contor-
nos dos casos precedentes, bem como à necessidade 
de reiteradas decisões para que se edite uma súmula 
vinculante. Nesse contexto, vale registrar alguns tre-
chos de debates em sessões de aprovação de súmulas 
vinculantes naquela Corte: 

DEBATES E APROVAÇÃO DA SÚMULA VIN-
CULANTE Nº 11 (uso de algemas). (Nesse caso, os 
ministros não se ativeram ao caso concreto, mesmo 
alertados pelo Procurador-Geral da República. É ma-
nifesto o ímpeto legiferante do STF).

O DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SIL-
VA DE SOUZA (PROCURADOR-GERAL DA REPÚ-
BLICA) – Senhor Presidente, Senhores Ministros, (...) 
para manter a coerência da posição que assumi na 
manifestação oral, na sessão de julgamento do Ha-
beas Corpus nº 91.952, desejo fazer breves obser-
vações para reflexão do Tribunal, neste momento em 
que se delibera a propósito do enunciado de Súmula 
Vinculante nº 11, que trata do uso das algemas. Al-
gumas dessas observações, evidentemente, já foram 
até agitadas na discussão porque no texto inicial se 
referiam a questões previstas, mas no texto que agora 
se propõe algumas delas ficaram superadas visto que 
foram atendidas. Na sessão anterior, a questão foi en-
frentada à luz de uma situação de fato que revelava a 
utilização de algemas durante uma sessão do Tribunal 
do Júri. Embora tenha sido essa a situação de fato, (...) 
o pronunciamento da Corte teve caráter abrangen-
te, proclamando-se a excepcionalidade do uso das 
algemas em todos os casos.

DEBATES E APROVAÇÃO DA SÚMULA VIN-
CULANTE Nº 12 (cobrança de matrícula em uni-
versidades públicas). (Nesse caso, o ministro Eros 
Grau se mostra preocupado com a rotina adotada pelo 
Supremo de se passar do critério de admissibilidade 
de recursos (repercussão geral) diretamente para a 
súmula vinculante. Ao final o ministro lembra que a 
Constituição exige reiteradas decisões. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO 
EROS GRAU – (...)Quero fazer uma observação do 

ponto de vista da minha posição na Corte. É breve. Hoje 
fico muito preocupado com o fato de da repercussão 
geral chegarmos diretamente à súmula. Porque há ca-
sos e casos. E hoje julgamos uma porção de recursos 
extraordinários, entre os quais seguramente há casos 
inteiramente distintos um do outro.

Só queria anotar essa minha preocupação.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RI-

CARDO LEWANDOWSKI – Senhor Presidente, eu me 
permitiria ponderar apenas o seguinte: reconhecida-
mente o Supremo Tribunal Federal adotou uma praxe 
salutar e logo após votada a repercussão geral nós 
elaboramos uma súmula vinculante. Isso tem desatra-
vancado os nossos trabalhos, tem esclarecido os ju-
risdicionados. Parece-me uma prática que, data venia, 
deve ser mantida. Vencedores ou vencidos, temos que 
nos conformar com meia maioria formada no Plenário.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO 
EROS GRAU – Senhor Presidente, não tenho ne-
nhum inconformismo, eu só quis registrar e lembrar: 
A Constituição diz “... após reiteradas decisões ...”

Esses breves diálogos travados entre ministros da 
Corte revelam que o STF não está seguindo as regras 
do instrumento posto à sua disposição pelo Congresso 
Nacional. Cumpre ao Poder Legislativo rever as regras 
desse importante instrumento de racionalização das 
decisões judiciais, como forma de preservação de suas 
competências legislativas. 

Nossa proposta aumenta para quatro quintos de 
seus membros a maioria necessária para aprovação 
da súmula vinculante. Exigir-se-á, a partir de agora, a 
concordância de pelo menos nove ministros para que 
se aprove uma súmula vinculante. 

Além disso, o efeito vinculante da súmula peran-
te os demais órgãos do Poder Judiciário e a Adminis-
tração Pública somente operará após a aprovação da 
súmula, por maioria absoluta, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional. 

A apreciação do Congresso Nacional sobre a 
súmula proposta pelo STF avaliará a observância 
dos casos precedentes reiteradamente decididos e os 
eventuais “excessos legislativos”. 

Na hipótese de rejeição do efeito vinculante pelo 
Congresso Nacional, a súmula tornar-se-á mais uma 
das súmulas ordinárias daquela Corte. Para não pre-
judicar a agilidade da decisão, assina-se o prazo de 
noventa dias, com a aprovação tácita no caso de não 
se ultimar a votação no prazo estabelecido.

Observamos que a elaboração de uma súmula 
vinculante, na qual o STF enuncia seu entendimento 
sobre questões constitucionais concretas e reitera-
damente decididas, não tem natureza jurisdicional e, 
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portanto, a presente proposição não viola o princípio 
da separação de poderes.

Essa medida, além de representar o cumprimento 
do que determina o art. 49, XI, da Constituição Fede-
ral ao Congresso Nacional – zelar pela preservação 
de sua competência legislativa em face da atribuição 
normativa dos outros Poderes -, deve induzir o neces-
sário (e hoje inexistente) diálogo institucional entre os 
Poderes da República. 

A sistemática proposta, como se pode notar, as-
semelha-se à apreciação de vetos do chefe do Poder 
Executivo a dispositivos de lei aprovadas pelo Legisla-
tivo, motivados por inconstitucionalidade ou contrarie-
dade ao interesse público. O Congresso Nacional pode, 
por maioria absoluta, em sessão conjunta, rejeitar o 
veto presidencial e ratificar seu entendimento quando 
da aprovação da proposta. No caso do veto, não ocor-
re, contudo, a aprovação tácita por decurso do prazo.

Além de tratar de novos procedimentos de apro-
vação da súmula vinculante, a presente proposição 
também confere ao Poder Legislativo um papel rele-
vante no controle de constitucionalidade de Emendas 
à Constituição Federal. Ressalte-se que, nesse tópico, 
a proposta versa apenas sobre o controle de constitu-
cionalidade de Emendas à Constituição Federal.

A proposta consiste em submeter ao Congresso 
Nacional a decisão do STF, que não teria, de imediato, 
efeito vinculante e eficácia contra todos (“erga omnes”). 
Somente após a apreciação do Congresso Nacional 
reconhecendo a inconstitucionalidade defendida pelo 
Supremo é que operaria o efeito vinculante e a eficácia 
da decisão judicial. Na hipótese de o Congresso ratificar 
seu próprio entendimento já esposado anteriormente 
por ocasião da aprovação da Emenda, ficaria a popu-
lação automaticamente convocada para opinar sobre 
o caminho a ser seguido. Assim, havendo divergências 
entre a posição dos juízes e dos representantes do 
povo, caberia ao próprio povo a última palavra. 

A título de esclarecimento, vale lembrar que o 
efeito vinculante das Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade (ADI) não foram previstas no texto original 
da Constituição de 1988. Tal alteração foi introduzida 
apenas em 1993, pela Emenda à Constituição nº 3, 
que estabeleceu esse efeito apenas para as Ações 
Diretas de Constitucionalidade (ADC), e a partir de 
então, a jurisprudência do STF passou a conferi-lo 
também às ADI. Com a edição da Lei nº 9.868/1999 e, 
posteriormente, com a promulgação da EC nº 45/2004 

(Reforma do Judiciário), o efeito vinculante foi expres-
samente estendido à ADI.

A respeito da participação do Poder Legislati-
vo no tocante à aplicação de decisões do STF a to-
dos (“erga omnes”), vale lembrar que o art. 52, X da 
Constituição Federal, já prevê a atuação do Senado 
Federal na suspensão da execução de lei declarada 
inconstitucional pela Corte Suprema em controle di-
fuso de constitucionalidade. Esse papel do Senado 
Federal vem sendo previsto em textos constitucionais 
desde 1934. Em nossa opinião, não se trata de papel 
subalterno, mas de mecanismo concreto de equilíbrio 
entre Poderes, podendo a Câmara Alta decidir de for-
ma contrária, como, de fato, já ocorreu.

Conforme o eminente constitucionalista Luís Ro-
berto Barroso7, 

“O Senado, como regra, suspende a 
execução do ato declarado inconstitucional. 
Há, contudo, precedente de não-suspensão: 
no caso do art. 9º da Lei nº 7.689/1998, que 
instituiu contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas. Referido dispositivo teve sua 
inconstitucinalidade declarada incidentemente 
no RE 150.764-PE, por maioria apertada. O 
Senado Federal foi comunicado da decisão 
em ofício de 16 de abril de 1993. A matéria 
foi apreciada pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que se manifestou pela não suspen-
são da norma, em parecer terminativo de 28 
de outubro de 1993. Não houve recurso contra 
essa decisão, que se tornou definitiva em 5 de 
novembro de 1993, tendo sido comunicada à 
Presidência da República e ao Presidente do 
STF no dia 18 do mesmo mês”.

Não obstante, parte da doutrina, incluindo mi-
nistros8 do Supremo, defendem a ocorrência de uma 
mutação constitucional para relegar o papel do Sena-
do da República apenas a dar publicidade à decisão 
da Corte. Os que assim entendem vêem como justi-
ficativa da existência do referido dispositivo apenas 
razões históricas. 

7 Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro (4ª edição, 
Ed. Saraiva, p. 129). 

8 MENDES, Gilmar Ferreira Mendes. O papel do Senado 
Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional.  Revista de Informa-
ção Legislativa, ano 41, n. 162,abr./jun. 2004. Disponível em: <http://
www.senado.gov.br/web/cegrf/ril/Pdf/pdf_162/R162-12.pdf>. Acesso 

em: 27 abr. 2008.
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O fato é que uma série de instrumentos criados 
pelo próprio Poder Legislativo, e pelo próprio STF, têm 
contribuído para o progressivo esvaziamento dessa 
competência. Na prática, esse entendimento apenas 
reproduz o desprestígio do Poder Legislativo e expõe 
a nítida face do ativismo judicial. 

Embora não seja objeto da presente PEC, pode-
mos inserir no contexto do distanciamento do Poder 
Legislativo em relação à Constituição o fenômeno da 
“mutação constitucional”. Trata-se de um processo in-
formal de mudança de sentido e alcance de disposi-
tivos constitucionais, promovido unilateralmente pelo 
Judiciário, justificado apenas por exercícios de herme-
nêutica. Indaga-se: convém à sociedade ter o Poder 
Legislativo inerte diante de uma mudança silenciosa 
da Constituição a cargo apenas do Supremo? 

Não podemos importar modelos de forma acrítica 
a partir da experiências de outros países que, por difi-
culdades extremas de promover mudanças nos textos 
constitucionais, tiveram de implementar formas alter-
nativas e criativas para não “congelar” no tempo suas 
Constituições. Entendemos que o povo, por meio de 
seus representantes, deveria participar desse proces-
so. Em momento mais adequado voltaremos a tratar 
desse tema.

Em síntese, já é hora de refletirmos, no contexto 
brasileiro, sobre esse modelo de controle de constitu-
cionalidade que tem justificativa histórica cunhada no 
período pós-holocausto. Segundo Alfredo Canellas 
Guilherme da Silva9, “A desconfiança sobre o Poder 
Legislativo autenticou a ideia de que o Poder Judiciá-
rio deveria assumir o papel de guardião das normas 
constitucionais e seu mais importante valor da digni-
dade da pessoa humana, mesmo fosse necessária a 
declaração de inconstitucionalidade de leis democrati-
camente elaboradas pelas casas do povo ou o controle 
de sua omissão legislativa”.

Continua o eminente professor em seu brilhante 
artigo: “O ativismo judicial se resume num compor-
tamento cometido pelo poder judicante ofensivo ao 
princípio democrático, mas retoricamente preocupado 
com a efetividade do princípio da supremacia cons-
titucional, segundo a última e própria interpretação 
realizada pelo Poder Judiciário”. E arremata com pre-
cisão: ”Acerca do ativismo praticado pelo Supremo 
Tribunal Federal no Brasil, a doutrina identifica como 
questão de fundo a afirmação e ampliação da com-
petência normativa da corte e não a efetividade dos 
direitos fundamentais”.

9 Silva, Alfredo Canellas Guilherme. Revisão e controle pelo Poder 
Legislativo das decisões da Suprema Corte.

As formas alternativas de controle de constitu-
cionalidade tem sido debatidas e defendidas por emi-
nentes juristas. Destacamos Jeremy Waldron10 e Mark 
Tushnet11, que questionam, de forma enfática, o mo-
nopólio do Judiciário em dizer a última palavra sobre 
a Constituição. Para Waldron,12 os tribunais também 
tomariam decisões baseadas em regras de maioria, 
sendo, portanto, tão arbitrárias (no sentido de imprevi-
síveis) quanto aquelas determinadas pelo Legislativo, 
não possuindo as qualidades decorrentes da legitimi-
dade democrática. 

Como forma de exemplificar um modelo alterna-
tivo de controle de constitucionalidade no qual o Po-
der Judiciário não tem o monopólio da última palavra, 
citamos o adotado pela constituição canadense. De 
acordo com o constitucionalista José Guilherme Ber-
man Correa Pinto13, 

“A Constituição canadense de 1982, ao 
prever um mecanismo conhecido como “cláusu-
la não obstante” (notwithstanding clause), por 
meio da qual o Poder Legislativo pode aplicar 
um determinado diploma normativo, mesmo 
que ele contrarie o Texto Constitucional (na 
visão do Judiciário), despertou a atenção de 
estudiosos, especialmente daqueles que pos-
suem ressalvas à prática tradicional do judicial 
review, e inspirou outros países a adotarem 
mecanismos semelhantes (Inglaterra, Nova 
Zelândia, Israel). Esta forma de fiscalização de 
constitucionalidade das leis, aqui chamada de 
controle brando de constitucionalidade (weak-
-form judicial review), sugere que o Judiciário, 
embora exerça um papel relevante na interpre-
tação dos dispositivos constitucionais, não deve 
possuir a prerrogativa de deter a última palavra. 
Valoriza-se, assim, o componente democráti-
co, de modo a permitir aos representantes do 
povo que afirmem de maneira definitiva quais 
são, precisamente, os compromissos básicos 
daquela sociedade”.

10 Jeremy Waldron é um jurista neozelandês radicado nos Estados 
Unidos, autor de várias obras, incluindo “A Dignidade da Legislação”.
11 Mark Tushnet é um jurista norte-americano, professor de Direito 
na Harvard Law School, também autor de várias obras, entre elas 
“Taking the Constitution away from the Courts” (Princeton University 
Press) e “Weak Courts, Strong Rights”. É defensor de forte limita-
ção do “Judicial Review” e da “devolução” da Constituição ao povo.
12 Waldron, Jeremy. A Dignidade da Legislação. Trad. Luís Carlos 
Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
13 Pinto, José Guilherme Berman Correa. Artigo “Supremacia judi-

cial e controle de constitucionalidade”, publicado em http://www.
direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/
viewFile/799/668.
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Já é hora, pois, de superarmos o argumento de que 
os legisladores são menos aptos a tratar dos direitos da 
minoria por serem suscetíveis às pressões da maioria. 
Afinal, são os próprios parlamentares que na Constituição 
e nas leis ordinárias consignaram tais direitos. Alega-se 
também que as maiorias legislativas são passageiras e 
circunstanciais, sendo natural o papel do Judiciário en-
frentar, por não delas depender, as correntes majoritárias. 
Esse argumento falacioso menoscaba o Poder Legisla-
tivo, pregando-lhe a pecha de incapaz e inconsequente. 

O Poder Judiciário brasileiro tem, com efeito, lan-
çado mão de interpretações pós-positivistas, aplicando 
princípios constitucionais a todo tipo de situações con-
cretas, demonstrando pouco apreço aos textos legais e 
adotando uma dogmática fluida, com elevado grau de 
liberdade. Acha-se sempre um princípio constitucional, 
até então pouco difundido, pronto a fundamentar uma 
nova decisão impregnada de valor moral. É o verda-
deiro império do panprincipiologismo14. 

Vale a pena citar Peter Härberle: “Sem dúvida, 
uma fixação exclusiva na jurisdição há de ser supe-
rada. É possível cogitar de uma opinião pioneira, na 
qual a doutrina constitucional integre também a teoria 
da legislação, isto é, seja admitida como uma inter-
locutora do legislador”. (...) Tem-se, pois, de desen-
volver uma compreensão positiva para o legislador, 
enquanto intérprete da Constituição...” (Hermeneutica 
Constitucional, Porto Alegre, 1997. Tradução: Gilmar 
F. Mendes, p.53-55).

Por fim, o que temos observado a todo momento 
são decisões ativistas, que representam grave violação 
ao regime democrático e aos princípios constitucionais 
da soberania popular e da separação de poderes, os 
quais constam expressamente da Constituição Federal. 

Tal anomalia precisa ser corrigida por mecanismos 
que fomentem o diálogo institucional entre os Pode-
res. É, portanto, o que se propõe, sem buscar suprimir 
qualquer parcela, ínfima que seja, da competência dos 
Poderes da República.

Desse modo, estamos, em síntese, propondo 
uma revisão da sistemática de aprovação de súmulas 
vinculantes e do modelo de controle de constituciona-
lidade de Emendas à Constituição Federal. Em ambos 
os mecanismos o Poder Legislativo assumirá, como 
deve ser, um papel relevante.

A presente Proposta de Emenda à Constituição 
pretende, insistimos, fomentar o diálogo institucional 
mediante a valorização do papel do Poder Legislativo, 
muito caro à democracia, e que traz consigo a insubs-
tituível legitimidade da escolha popular. 

14 Expressão cunhada por Lênio Streck, para designar o uso ale-
atório e descompromissado dos princípios constitucionais, no livro 
Verdade e Consenso, Ed. Lumen Juris.

Esperamos contar com apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-

tado Nazareno Fonteles.

Proposição: PEC nº 33/11

Autor da Proposição: NAZARENO FONTELES E 
OUTROS

Ementa: Altera a quantidade mínima de votos de 
membros de tribunais para declaração de inconstitu-
cionalidade de leis; condiciona o efeito vinculante de 
súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal à 
aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao Con-
gresso Nacional a decisão sobre a inconstitucionali-
dade de Emendas à Constituição.

Data de Apresentação: 25-5-11

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Confirmadas    219
Não Conferem    5
Fora do Exercício   0
Repetidas    1
Ilegíveis    0
Retiradas    0
Total     225

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALFREDO KAEFER PSDB PR
6 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
7 AMAURI TEIXEIRA PT BA
8 ANDERSON FERREIRA PR PE
9 ANDRE VARGAS PT PR
10 ANÍBAL GOMES PMDB CE
11 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
12 ANTÔNIA LÚCIA PSC AC
13 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO DEM BA
14 ANTONIO IMBASSAHY PSDB BA
15 ARACELY DE PAULA PR MG
16 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
17 ARTHUR LIRA PP AL
18 ARTHUR OLIVEIRA MAIA PMDB BA
19 ARTUR BRUNO PT CE
20 ASSIS CARVALHO PT PI
21 ASSIS DO COUTO PT PR
22 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
23 BENEDITA DA SILVA PT RJ
24 BERINHO BANTIM PSDB RR
25 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
26 BETO FARO PT PA
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27 BIFFI PT MS
28 BOHN GASS PT RS
29 BRIZOLA NETO PDT RJ
30 CARLINHOS ALMEIDA PT SP
31 CARLOS SOUZA PP AM
32 CARLOS ZARATTINI PT SP
33 CARMEN ZANOTTO PPS SC
34 CESAR COLNAGO PSDB ES
35 CHICO ALENCAR PSOL RJ
36 CHICO D’ANGELO PT RJ
37 CHICO LOPES PCdoB CE
38 CIDA BORGHETTI PP PR
39 CLÁUDIO PUTY PT PA
40 CLEBER VERDE PRB MA
41 DALVA FIGUEIREDO PT AP
42 DANILO FORTE PMDB CE
43 DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
44 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
45 DÉCIO LIMA PT SC
46 DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP
47 DELEGADO WALDIR PSDB GO
48 DEVANIR RIBEIRO PT SP
49 DIEGO ANDRADE PR MG
50 DOMINGOS DUTRA PT MA
51 DR. ADILSON SOARES PR RJ
52 DR. ALUIZIO PV RJ
53 DR. GRILO PSL MG
54 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
55 DR. ROSINHA PT PR
56 DR. UBIALI PSB SP
57 EDMAR ARRUDA PSC PR
58 EDSON SANTOS PT RJ
59 EDSON SILVA PSB CE
60 EDUARDO AZEREDO PSDB MG
61 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
62 EDUARDO SCIARRA DEM PR
63 EFRAIM FILHO DEM PB
64 ELIANE ROLIM PT RJ
65 EMILIANO JOSÉ PT BA
66 ERIKA KOKAY PT DF
67 ESPERIDIÃO AMIN PP SC
68 EUDES XAVIER PT CE
69 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
70 FÁBIO SOUTO DEM BA
71 FABIO TRAD PMDB MS
72 FÁTIMA BEZERRA PT RN
73 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
74 FERNANDO FERRO PT PE
75 FERNANDO MARRONI PT RS
76 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
77 FRANCISCO PRACIANO PT AM
78 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
79 GERALDO SIMÕES PT BA

80 GILMAR MACHADO PT MG
81 GIROTO PR MS
82 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
83 GORETE PEREIRA PR CE
84 HÉLIO SANTOS PSDB MA
85 HENRIQUE FONTANA PT RS
86 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
87 HEULER CRUVINEL DEM GO
88 HOMERO PEREIRA PR MT
89 ÍRIS DE ARAÚJO PMDB GO
90 IVAN VALENTE PSOL SP
91 IZALCI PR DF
92 JAIR BOLSONARO PP RJ
93 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ
94 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
95 JESUS RODRIGUES PT PI
96 JILMAR TATTO PT SP
97 JÔ MORAES PCdoB MG
98 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
99 JOÃO CAMPOS PSDB GO
100 JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
101 JOÃO PAULO LIMA PT PE
102 JORGE BOEIRA PT SC
103 JOSÉ AIRTON PT CE
104 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PDT BA
105 JOSÉ DE FILIPPI PT SP
106 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
107 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
108 JOSÉ LINHARES PP CE
109 JOSÉ MENTOR PT SP
110 JOSÉ ROCHA PR BA
111 JOSEPH BANDEIRA PT BA
112 JOSIAS GOMES PT BA
113 JOVAIR ARANTES PTB GO
114 JÚLIO CAMPOS DEM MT
115 JÚLIO DELGADO PSB MG
116 JUNJI ABE DEM SP
117 LAUREZ MOREIRA PSB TO
118 LÁZARO BOTELHO PP TO
119 LEANDRO VILELA PMDB GO
120 LELO COIMBRA PMDB ES
121 LEONARDO MONTEIRO PT MG
122 LILIAM SÁ PR RJ
123 LINCOLN PORTELA PR MG
124 LUCI CHOINACKI PT SC
125 LÚCIO VALE PR PA
126 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
127 LUIZ ALBERTO PT BA
128 LUIZ CARLOS SETIM DEM PR
129 LUIZ COUTO PT PB
130 LUIZ NOÉ PSB RS
131 LUIZA ERUNDINA PSB SP
132 MANDETTA DEM MS
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133 MANOEL SALVIANO PSDB CE
134 MARÇAL FILHO PMDB MS
135 MARCELO CASTRO PMDB PI
136 MARCIO BITTAR PSDB AC
137 MÁRCIO MACÊDO PT SE
138 MARCON PT RS
139 MARCUS PESTANA PSDB MG
140 MARINA SANTANNA PT GO
141 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
142 MENDONÇA FILHO DEM PE
143 MILTON MONTI PR SP
144 MOREIRA MENDES PPS RO
145 NAZARENO FONTELES PT PI
146 NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB RS
147 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
148 NELSON PELLEGRINO PT BA
149 NEWTON LIMA PT SP
150 ODAIR CUNHA PT MG
151 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
152 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
153 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
154 OSMAR TERRA PMDB RS
155 OTAVIO LEITE PSDB RJ
156 PADRE JOÃO PT MG
157 PADRE TON PT RO
158 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
159 PAUDERNEY AVELINO DEM AM
160 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
161 PAULO FREIRE PR SP
162 PAULO PIAU PMDB MG
163 PAULO PIMENTA PT RS
164 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
165 PAULO TEIXEIRA PT SP
166 PEDRO CHAVES PMDB GO
167 PEDRO EUGÊNIO PT PE
168 PEDRO UCZAI PT SC
169 PEPE VARGAS PT RS
170 PINTO ITAMARATY PSDB MA
171 POLICARPO PT DF
172 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
173 PROFESSORA MARCIVANIA PT AP
174 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
175 REBECCA GARCIA PP AM
176 REGINALDO LOPES PT MG
177 REINALDO AZAMBUJA PSDB MS
178 RENAN FILHO PMDB AL
179 RIBAMAR ALVES PSB MA
180 RICARDO BERZOINI PT SP
181 ROBERTO BRITTO PP BA
182 ROBERTO TEIXEIRA PP PE
183 RODRIGO MAIA DEM RJ
184 ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA PMDB SC
185 ROMERO RODRIGUES PSDB PB

186 RONALDO CAIADO DEM GO
187 RONALDO FONSECA PR DF
188 RONALDO ZULKE PT RS
189 RUBENS OTONI PT GO
190 RUI COSTA PT BA
191 RUI PALMEIRA PSDB AL
192 RUY CARNEIRO PSDB PB
193 SÁGUAS MORAES PT MT
194 SANDES JÚNIOR PP GO
195 SANDRA ROSADO PSB RN
196 SANDRO ALEX PPS PR
197 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
198 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
199 SIBÁ MACHADO PT AC
200 SILVIO COSTA PTB PE
201 SIMÃO SESSIM PP RJ
202 SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
203 TAUMATURGO LIMA PT AC
204 TIRIRICA PR SP
205 VALADARES FILHO PSB SE
206 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
207 VANDER LOUBET PT MS
208 VICENTE CANDIDO PT SP
209 VICENTINHO PT SP
210 VITOR PENIDO DEM MG
211 WALDENOR PEREIRA PT BA
212 WALDIR MARANHÃO PP MA
213 WALTER IHOSHI DEM SP
214 WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA
215 WASHINGTON REIS PMDB RJ
216 WELITON PRADO PT MG
217 ZECA DIRCEU PT PR
218 ZOINHO PR RJ
219 ZONTA PP SC

Assinaturas que Não Conferem

1 ELEUSES PAIVA DEM SP
2 HENRIQUE AFONSO PV AC
3 LUCIANO MOREIRA PMDB MA
4 PAULO MALUF PP SP
5 ZÉ GERALDO PT PA

Assinaturas Repetidas

1 NAZARENO FONTELES PT PI (confirmada)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 59, DE 2011 

(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )

Dispõe sobre a vedação da dispensa 
arbitrária ou sem justa causa do trabalhador 
cuja companheira estiver grávida.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É vedada a dispensa arbitrária ou sem jus-
ta causa do trabalhador cuja companheira ou cônjuge 
estiver grávida, desde a comprovação da gravidez até 
três meses após o parto. 

§ 1º A comprovação da gravidez será feita me-
diante laudo emitido por profissional médico vinculado a 
entidade integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 2º A vedação disposta no caput somente se 
aplica aos contratos de trabalho estabelecidos por 
prazo indeterminado.

Art. 2º Ao empregador que promover a dispen-
sa arbitrária ou sem justa causa do trabalhador que 
se encontrar na situação prevista no caput do artigo 
1º, será aplicada multa em favor do trabalhador, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções previstas 
na legislação vigente.

Parágrafo único. A multa consistirá na soma das 
remunerações a que o trabalhador ainda teria direito 
caso permanecesse empregado até o final do período 
mencionado no caput do artigo 1º.

Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Justificação

Conforme estabelece o artigo 7º, I, da Constitui-
ção Federal é direito do trabalhador que as relações 
de emprego sejam protegidas contra a despedida arbi-
trária ou sem justa causa, nos termos de Lei Comple-
mentar. O Constituinte Originário estabeleceu ainda, 
como disposição transitória, a vedação da demissão 
da gestante do momento da confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto (ADCT, artigo 10, II, “b”).

Com a medida transitória quis o Constituinte 
proteger a família impedindo que a ocorrência de gra-
videz fosse motivo para demissões de mulheres em 
um momento extremamente delicado de suas vidas e 
constituiu-se em medida altamente meritória enquan-
to não promulgada a Lei Complementar aludida pelo 
artigo 7º da Carta Magna.

Apesar do arrefecimento das taxas de desem-
prego nos últimos anos, a desocupação é ainda um 
dos maiores problemas sociais, principalmente em 
momentos sensíveis, como em casos de gravidez, tor-
nando imperativo que alguns aspectos da legislação 
trabalhista sejam discutidos e aprimorados.

Nesse sentido, a proposição ora apresentada quer 
proporcionar ao trabalhador e sua família a necessá-
ria segurança em um dos momentos mais marcantes 
em qualquer família – a gravidez. Não é preciso dizer 
que durante a fase de gestação e logo após o parto, 
a tranqüilidade financeira e a segurança em relação à 
manutenção da relação empregatícia são de extrema 
importância para a estabilidade familiar, para a saúde 

da gestante e do feto tendo em vista a manutenção de 
recursos financeiros para fazer frente ao aumento de 
despesas que a família precisará arcar: medicamentos, 
consultas médicas, alimentação...

Ao estender ao marido ou ao companheiro da 
gestante a vedação da dispensa arbitrária ou sem 
justa causa, quer o projeto assegurar que no período 
de gravidez e nos primeiros meses após o parto, o 
trabalhador tenha condições de prover o necessário 
conforto material à sua família. Mais do que isso, quer o 
projeto estabelecer um instrumento de aprimoramento 
das relações trabalhistas conferindo um aumento da 
confiança entre trabalhador e empregador, introduzindo 
um pouco de solidariedade nas relações econômicas e 
estabelecendo um contraponto à supremacia do mer-
cado que atualmente impera na sociedade brasileira.

Por todo o exposto, submeto à apreciação desta 
Casa Legislativa esta proposição, contando com o apoio 
dos nobres pares na certeza de que a aprovação do 
projeto de lei complementar certamente atribuirá para 
o aperfeiçoamento das relações trabalhistas.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Pr. Marco Feliciano.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 60, DE 2011 

(Do Sr. Paulo Abi-Ackel)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, para revogar dispositivo que 
exclui do Simples Nacional a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte que possua 
débito com o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas 
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigi-
bilidade não esteja suspensa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar visa alterar a Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, para revogar dispositivo 
que exclui do Simples Nacional a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte que possua débito com o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com 
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, 
cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Art. 2° Fica revogado o inciso V do art. 17 da Lei 
Complementar n° 123, de 2006.

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.
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Justificação

O Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 
foi instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, com a finalidade de reduzir a 
carga tributária e simplificar as obrigações fiscais das 
pequenas empresas.

Nesse contexto, apresentamos projeto de lei com-
plementar para assegurar às empresas, que enfrentam 
dificuldades financeiras, sejam incluídas ou possam 
permanecer no Simples Nacional.

Em 2011, 111 mil empresas foram excluídas do 
Simples por apresentarem débitos tributários. Este 
quadro é apenas a “ponta do iceberg” de uma situa-
ção muito mais dramática, que pode levar à exclusão 
do regime do Simples Nacional a mais de 50% das 
empresas nos próximos anos.

Sendo que estas 111 mil exclusões referem-se 
às empresas que solicitaram o enquadramento ou o 
reenquadramento em 2011, em virtude de terem sido 
excluídas sem levantamento superficial dos devedo-
res do DAS – Documento de Arrecadação do Simples 
em 2007 e 2008.

Quando o levantamento for feito de forma abran-
gente em relação aos débitos de todos os anos, no que 
se refere aos tributos federais, estaduais e municipais, 
e INSS, teremos o “estouro” do sistema simplificado 
de tributação, já que mais de 50% das empresas têm 
algum tipo de pendência tributária, seja por falta de 
pagamento ou por erro na base de dados da Admi-
nistração Pública.

Assim, a proposta se justifica pelo fato de que a 
medida é de fundamental importância para potenciali-
zar o desenvolvimento desses setores, que contribuem 
para a geração de empregos em nosso País.

Ante o exposto, gostaria de pedir o apoio dos 
meus ilustres pares nesta Casa para a rápida aprova-
ção do Projeto de Lei em tela.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Paulo Abi-Ackel, PSDB-MG.

PROJETO DE LEI Nº 1.432, DE 2011 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Dispõe sobre a adoção tardia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a adoção tardia. 
Art. 2º. A Lei 8069 de 13 de julho de 1990 – Es-

tatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar 
acrescida dos seguintes dispositivos: 

“Art. 42 A . Denomina-se adoção tar-
dia aquela em que o adotando for maior de 
3 (três) anos.

Art. 42 B . A adoção tardia receberá in-
centivos do Poder Público, inclusive fiscais, 
havendo preferência de tramitação dos pro-
cessos que a ela se referirem.”

Art. 3º . Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O instituto da adoção ainda hoje, mesmo após 
os recentes aperfeiçoamentos legislativos, está longe 
de atender as necessidades de crianças e jovens que 
precisam de uma família substituta.

As estatísticas oficiais apontam que apenas 3% 
dos inscritos no cadastro de adotantes aceitam rece-
ber crianças maiores de 3 anos. Essa situação preci-
sa ser modificada, porque a chamada adoção tardia 
evita que muitas crianças sejam condenadas a passar 
toda infância e adolescência privados do convívio de 
uma família.

Mesmo que hoje já haja campanhas educativas 
para os pretendentes à adoção para estimular as ado-
ções tardias, o que se tem feito não tem dado resultado 
apreciável. A imensa maioria ainda quer um bebê e as 
crianças mais velhas continuam presas aos abrigos.

Nosso Projeto visa a incentivar a adoção, dan-
do prioridade de tramitação aos processos de quem 
se dispuser a adotar criança maior de 3 (três) anos. 
Também visamos a criação de programas de incentivo 
oficial para esse tipo de adoção, especialmente incen-
tivos fiscais, a serem implementados pelo Executivo.

Cremos que estas medidas contribuirão efetiva-
mente para o estímulo às adoções tardias, em prol de 
enorme número de crianças e adolescentes necessi-
tados em nosso país.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen.

PROJETO DE LEI Nº 1.433, DE 2011 
(Do Sr. Edinho Araújo)

Altera a diretriz da rodovia BR-436, 
prevista no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que institui o Plano Na-
cional de Viação, para incluir em seu traçado 
a Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei prolonga o traçado da rodovia 

BR-436, para incluir a Ponte Rodoferroviária sobre o 
Rio Paraná na Relação Descritiva das Rodovias do 
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Art. 3º O traçado definitivo da ligação rodoviária 
de que trata o art. 2º desta Lei será definido pelo ór-
gão competente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No ano de 2008, a Câmara dos Deputados apro-
vou o projeto de lei de conversão à Medida Provisória 
nº 427, de 2008, que foi posteriormente sancionado na 
forma da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

Naquele projeto de lei de conversão, o então 
relator da matéria, Deputado Jaime Martins, inse-
riu emenda, por solicitação do próprio Ministério dos 
Transportes, incluindo na Relação Descritiva das Ro-
dovias do Sistema Rodoviário Federal, constante do 
Plano Nacional de Viação – PNV, a rodovia de ligação 
BR-436, com extensão de 14,4 km, entre a BR-158, 
na cidade sul-mato-grossense de Aparecida do Tabo-
ado, até a Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, 
na divisa com o Estado de São Paulo.

Apesar dessa inclusão, a extensão proposta para 
a nova rodovia permitiu a federalização somente do 
traçado entre a BR-158 e o início da ponte no lado sul-
-mato-grossense, tendo deixado de fora a ponte em si, 
cuja extensão é de 3,7 km. 

Essa curiosa situação deixou um perigoso vácuo 
normativo no traçado dessa importante obra-de-arte 
rodoferroviária, visto que o governo federal encontra-
-se impedido de realizar as necessárias intervenções 
na ponte, notadamente obras de conservação, manu-
tenção e eventuais restaurações.

Para que se possa dirimir quaisquer dúvidas 
sobre sua jurisdição, e mesmo para que os gestores 
públicos federais possam direcionar recursos orçamen-
tários para as necessárias e urgentes intervenções 
na citada ponte rodoferroviária, cumpre a este Poder 
Legislativo sanar qualquer dúvida sobre o traçado da 
rodovia em questão.

É exatamente o que propomos no presente pro-
jeto de lei, que tenciona acrescer 3,7 km ao traçado 
da rodovia BR-436, além de especificar claramente 
que seu traçado inclui a Ponte Rodoferroviária sobre 
o Rio Paraná.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio de 
nossos Pares para a rápida aprovação desta proposição. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Edinho Araújo.

PROJETO DE LEI Nº 1.434, DE 2011 
(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende )

Institui o Fundo Nacional de Assis-
tência ao Estudante de Nível Superior – 
FUNAES. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Fundo Nacional de Assistên-

cia ao Estudante de Nível Superior – FUNAES, des-
tinado ao apoio a estudantes de baixa renda, com os 
seguintes objetivos:

I – apoiar o desenvolvimento de projetos de mo-
radia estudantil de instituições de educação superior 
públicas;

II – conceder bolsas de manutenção que asse-
gurem a permanência e a continuidade dos estudos 
superior;

III – apoiar o desenvolvimento de projetos de as-
sistência à saúde;

IV – conceder auxílio para aquisição de material 
didático e de pesquisa;

V – apoiar o desenvolvimento de projetos de res-
taurantes para alimentação subsidiada a estudantes;

VI – conceder auxílio a projetos que promovam 
a inclusão digital dos estudantes.

Parágrafo único. Os estudantes autodeclarados 
indígenas terão direito a atendimento, com relação à 
moradia estudantil, que respeite suas tradições cultu-
rais, sem prejuízo do acesso aos demais benefícios 
previstos nesta lei. 

Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo ao 
Plano Nacional de Viação – PNV.

Art. 2º A diretriz da BR-436, constante do item 
2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal, integrante do Anexo ao PNV, apro-

vado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
passa a vigorar com a seguinte descrição:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal

.................................................................
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Art. 2º O Fundo instituído no art. 1º desta Lei 
contará com os seguintes recursos:

I – recursos consignados no Orçamento da União;
II – doações de pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real, que poderão ser deduzidas do im-
posto de renda devido e da contribuição social devi-
da sobre o lucro líquido, até o limite de um por cento;

III – outras receitas que lhe forem destinadas.
Art. 3º Compete ao órgão gestor do Fundo, a ser 

designado pelo Presidente da República:
I – coordenar a formulação das políticas e dire-

trizes gerais que orientarão as aplicações do Fundo;
II – definir os critérios que caracterizem os estu-

dantes de baixa renda beneficiários;
III – selecionar programas e ações a serem fi-

nanciados com recursos do Fundo;
IV – acompanhar os resultados da execução dos 

programas e das ações financiados com recursos do 
Fundo;

V – dar publicidade, com periodicidade estabe-
lecida, dos critérios de alocação e de uso dos recur-
sos do Fundo.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publica 

Justificação

O presente projeto de lei retoma importante inicia-
tiva de autoria da então Deputada Professora Raquel 
Teixeira, que a apresentou como o projeto de lei nº 
7.501, de 2006. A proposição chegou a ser aprovada 
na Comissão de Educação e Cultura e já havia rece-
bido, parecer favorável da Relatora na Comissão de 
Finanças e Tributação. Esta última comissão, contudo, 
não chegou a votar o parecer. 

Como bem afirmou a autora do projeto, “a demo-
cratização da educação superior tem múltiplas verten-
tes. Ampliar o acesso aos cursos superiores para ca-
madas mais amplas da população significa promover 
a afirmação da cidadania e dar efetividade ao princí-
pio de igualdade de oportunidades. Mas a garantia do 
acesso é insuficiente.

Programas que incentivam o ingresso na edu-
cação superior de estudantes oriundos das camadas 
mais pobres da população são altamente meritórios e 
carregados de justiça social. Mas devem estar acom-
panhados de ações que promovam a permanência 
desses estudantes ao longo dessa etapa de sua tra-
jetória escolar.

A falta de recursos que leva um estudante a ser 
contemplado por um programa público de acesso à 
educação superior não pode ser ela mesma, em se-
guida, causa de abandono dos estudos.

O objetivo do presente projeto de lei é reforçar 
a vertente da permanência, criando um fundo de re-
cursos públicos destinado a enfrentar áreas em que 
a carência econômica dos estudantes se faz sentir de 
modo mais forte: a moradia, questão básica para os 
que mudam de cidade para estudar; os recursos para 
a própria subsistência, transporte e alimentação; a as-
sistência à saúde; a necessidade de aquisição de ma-
terial de estudos; e o imperativo de inclusão no mundo 
tecnológico da informática.

Na proposta ora reapresentada, introduz-se um 
dispositivo que resguarda os direitos dos estudantes 
indígenas, no que se refere à moradia, que deverá res-
peitar os seus costumes de vida comunitária 

Trata-se de uma proposição que não implica re-
núncia fiscal, mas no deslocamento de receitas para 
uma área específica de gastos públicos, socialmente 
relevante e com grande potencial para mobilização do 
empresariado nacional.

Estas são as razões que inspiram o projeto, cuja 
importância certamente haverá de ser reconhecida 
pelos ilustres Pares, emprestando-lhe o necessário 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tada Professora Dorinha Seabra Rezende.

PROJETO DE LEI Nº 1.435, DE 2011 
(Da Sra. Iracema Portella)

Dispõe sobre os fundamentos e a po-
lítica do agroturismo ou turismo rural e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º e parágrafo único, o art. 48 e § 1º 

e o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
passam a vigorar com as alterações que se seguem:

“Art. 1º Esta lei fixa os fundamentos, de-
fine os objetivos e as competências institucio-
nais, prevê os recursos e estabelece as ações e 
instrumentos da política agrícola, relativamente 
às atividades agropecuárias, agroindustriais, 
do agroturismo ou turismo rural e de plane-
jamento das atividades pesqueira e florestal.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
entende-se por atividade agrícola a produção, 
o processamento e a comercialização dos 
produtos, subprodutos e derivados, serviços e 
insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros, flo-
restais e do agroturismo ou turismo rural.(NR)

...............................................................
Art. 48. ......................................................
VII – desenvolver atividades de agrotu-

rismo ou turismo rural.
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§ 1º Quando destinado a agricultor familiar 
ou empreendedor familiar rural, nos termos do 
art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, o 
crédito rural terá por objetivo estimular a geração 
de renda e o melhor uso da mão-de-obra familiar 
por meio do financiamento de atividades e ser-
viços rurais agropecuários e não agropecuários, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento 
rural de áreas comunitárias próximas, inclusive 
o agroturismo ou turismo rural, a produção de 
artesanato e assemelhados.(NR)

.................................................................
Art. 49. ......................................................
V – atividades de agroturismo ou turis-

mo rural. (NR)”

Art. 2º Para efeito desta Lei, entende-se como 
agroturismo ou turismo rural o conjunto de atividades 
turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometi-
do com a produção agropecuária, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o pa-
trimônio cultural e natural da comunidade.

Art. 3º As pessoas jurídicas que se dedicam ao 
agroturismo ou turismo rural estarão sujeitas aos mes-
mos regimes tributários, trabalhistas e previdenciários 
previstos para a atividade agrícola, resguardado o di-
reito de opção, quando possível, pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (SIMPLES NACIONAL), previsto na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 4º O caput do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. A contribuição devida à seguri-
dade social pelo empregador, que se dedique 
à produção rural e ao agroturismo ou turismo 
rural, em substituição à prevista nos incisos I 
e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991 passa a ser a seguinte:

I – dois e meio por cento da receita bruta 
proveniente da comercialização de sua produção;

II – um décimo por cento da receita bruta 
proveniente da comercialização de sua produ-
ção, para o financiamento da complementação 
das prestações por acidente de trabalho. (NR)”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Com algumas alterações, a presente propositura é 
a reapresentação de Projeto de Lei nº 1.043, de 2003, 
de autoria do nobre Deputado BERNARDO ARISTON, 

o qual foi arquivado em 31/1/2011, nos termos do art. 
105, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Não obstante as ambiciosas metas constantes 
do Plano Nacional de Turismo, a atual política setorial 
reservou um espaço tímido ao agroturismo ou turis-
mo rural.

O turismo rural valoriza as atividades agropecu-
árias e o patrimônio cultural e natural do campo, com 
reflexos positivos para o produtor rural, para a comu-
nidade, para os habitantes das cidades e para a natu-
reza. O agroturismo ou turismo rural, quando devida-
mente planejado e orientado, permite a diversificação 
da renda, a geração de empregos, a preservação do 
patrimônio cultural e natural, o desenvolvimento do 
espírito de parcerias, a melhoria da formação educa-
cional do homem do campo e a melhoria da qualidade 
de vida local.

Em todo o País, os empreendimentos de agro-
turismo têm experimentado significativa expansão, 
criando alternativas para o aproveitamento econômico 
da propriedade, ao mesmo tempo em que proporciona 
uma nova modalidade de lazer, bastante saudável, à 
população dos centros urbanos.

O ecoturismo é, sem dúvida, é um dos segmentos 
mais fortes da indústria turística atual. Sua expansão 
reflete a valorização do conceito de desenvolvimento 
sustentável, que preconiza o crescimento econômico 
sem a destruição do patrimônio natural cultural e étnico.

Por isso, consideramos oportuno e conveniente 
o incentivo ao agroturismo ou turismo rural no Brasil. 
A presente proposição assegura, assim, às empresas 
que investirem nessa área o mesmo regime tributário, 
trabalhista e previdenciário que se aplica às empresas 
agropecuárias tradicionais, resguardando o direito de 
opção, quando possível, pelo Regime Especial Unifica-
do de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES NACIONAL), previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tada Iracema Portella, (PP-PI).

PROJETO DE LEI Nº 1.436, DE 2011 
(Do Sr. Ronaldo Zulke)

Regulamenta o exercício da profissão 
de Quiropraxista. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da Quiropraxia, também de-

nominada Quiroprática, obedecerá as disposições 
desta lei.

Art. 2º Quiropraxista é o profissional que atua 
na promoção, na prevenção e na proteção da saúde, 
bem como no tratamento das disfunções articulares 
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que interferem no sistema nervoso e musculoesque-
lético por meio do ajuste articular, visando à correção 
do Complexo de Subluxação.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-
-se:

I – ajuste articular o procedimento terapêutico qui-
roprático que se utiliza de força controlada, alavanca, 
direção específica, baixa amplitude e alta velocidade 
que é aplicado em segmentos articulares específicos 
e nos tecidos adjacentes com objetivo de causar in-
fluência nas funções articulares e neurofisiológicas;

II – Complexo de Subluxação o modelo teórico 
descritivo de uma disfunção motora segmentar, o qual 
incorpora a interação de alterações patológicas em 
tecidos nervosos, musculares, ligamentosos, vascu-
lares e conectivos.

Art. 3º O exercício da profissão de Quiropraxista 
é assegurado:

I – ao portador de diploma de bacharelado em 
Quiropraxia conferido por instituição de ensino, reco-
nhecida oficialmente;

II – ao portador de diploma de Quiropraxia, confe-
rido por instituição de ensino estrangeira devidamente, 
reconhecido e revalidado no Brasil como diploma de 
bacharelado em Quiropraxia, na forma da legislação 
em vigor;

III – aos profissionais que até a promulgação da 
presente lei tenham comprovadamente exercido ati-
vidades ou funções de Quiropraxista por prazo não 
inferior a cinco anos e que sejam aprovados em exa-
mes de proficiência desenvolvidos e aplicados por ór-
gão competente em tempo determinado para que se 
enquadrem nessa lei.

Art. 4º O exercício da profissão depende ainda de 
registro no respectivo órgão competente, estabelecido 
em regulamento.

Parágrafo único. O profissional Quiropraxista deve 
respeitar os preceitos do código de ética da profissão.

Art. 5º O exercício da profissão e a utilização do 
título de Quiropraxista ou Quiroprático em desrespei-
to aos ditames desta lei configuram exercício ilegal 
de profissão.

Art. 6º O regulamento estabelecerá o órgão res-
ponsável pela fiscalização do exercício da atividade 
de Quiropraxista.

Art. 7º Compete ao Quiropraxista:
I – avaliar, planejar e executar o tratamento qui-

roprático por meio da aplicação de procedimentos es-
pecíficos da Quiropraxia e terapias complementares 
com interface;

II – realizar o diagnóstico quiroprático próprio do 
seu escopo de prática;

III – Coordenar a área de Quiropraxia integrante 
da estrutura básica das instituições, empresas e or-
ganizações afins;

IV – realizar consultoria, auditoria e emitir parecer 
técnico sobre a área de Quiropraxia;

V – participar do planejamento, da execução e da 
avaliação dos programas de saúde pública;

VI – solicitar exames complementares para sub-
sidiar o plano terapêutico quiroprático;

VII – compor equipes multi e interdisciplinares 
de saúde, atuando em cooperação com os demais 
profissionais; 

VIII – encaminhar o paciente para os demais 
profissionais de saúde, atuando em associação ou 
colaboração com os mesmos;

IX – planejar, dirigir ou efetuar pesquisas cientí-
ficas promovidas por entidades públicas ou privadas; 

X – coordenar e dirigir cursos de graduação em 
Quiropraxia e demais cursos de educação em saúde 
em instituições públicas e privadas;

XI – exercer a docência nas disciplinas de forma-
ção específica da área de Quiropraxia e outras disci-
plinas com interface;

XII – participar de bancas examinadoras e da 
elaboração de provas seletivas em concursos para 
provimento de cargo ou contratação de Quiropraxista;

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

Este Projeto de Lei vem como adequação e conti-
nuação do Projeto de Lei n.º 4.199, de 2001 de autoria 
do então Deputado Federal Sr. Alberto Fraga. O Projeto 
foi aprovado no mérito pelas Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF) e pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público (CTASP) e, por fim, 
foi aprovado pela Comissão Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJC) restando, portanto, ser apreciado em 
Plenário em razão de Parecer contrário da Comissão 
de Educação (CEC). 

No início da legislatura de 2011, o Projeto foi ar-
quivado nos termos do art. 105 do RICD. Destaca-se, 
durante a tramitação da matéria, o incansável trabalho 
dos nobres Deputados Arnaldo Faria De Sá, Tarcísio 
Zimmermann, Sandro Mabel, Maria do Rosário, An-
tonio Carlos Pannuzio, Sigmaringa Seixas e Colbert 
Martins, que, ao compreender os benefícios que a re-
gulamentação da Quiropraxia trará ao povo brasileiro, 
desdobraram-se em esforços para que a Proposição 
fosse aprovada.

Cotejando as informações colhidas durante a 
tramitação do Projeto de Lei nº 4.199, de 2001, até o 
seu arquivamento, concluímos que se faz necessário 



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 26141 

a reformulação do texto e a apresentação de um novo 
Projeto. O novo texto objetiva conciliar pontos de vistas 
divergentes sobre a matéria, sem, no entanto, perder 
a essência que fundamenta a pertinência da regula-
mentação do exercício da Profissão de Quiropraxia no 
Brasil, acatando as orientações da Organização Mun-
dial da Saúde e a exemplo do que ocorre em vários 
países do mundo há mais de um século.

Nesse sentido, apresentamos o Projeto de Lei 
em epígrafe, que abarca esse novo entendimento, 
resultante das informações que recebemos de vários 
órgãos técnicos, o que certamente aperfeiçoa o texto 
apresentado anteriormente, conforme a justificativa 
que se segue.

O ser humano tem como uma de suas principais 
características a capacidade inerente de manter-se 
saudável. Essa propriedade, conhecida como home-
ostase, possibilita que o corpo mantenha um equilíbrio 
interno para funcionar normalmente. O sistema nervo-
so é responsável por coordenar as funções corporais 
para produzir tais respostas. A relação entre a estru-
tura, particularmente a da coluna vertebral e o siste-
ma musculoesquelético, e a função, especialmente 
coordenada pelo sistema nervoso, constitui a essência 
da Quiropraxia e o seu enfoque para a restauração e 
preservação da saúde. Consequências neurofisioló-
gicas significativas podem ocorrer como resultado de 
distúrbios funcionais mecânicos da coluna vertebral, 
descrito no Código Internacional de Doenças em sua 
versão 10 pelo termo Complexo de Subluxação. Causas 
e conseqüências biopsicossociais também são fatores 
significativos na abordagem do paciente.

Os conceitos e os princípios que distinguem e 
diferenciam a filosofia da Quiropraxia de outras pro-
fissões da saúde são de grande importância para os 
Quiropraxistas e influenciam profundamente a atitude 
e a abordagem desses em relação à atenção à saúde.

O exercício da Quiropraxia enfatiza o tratamento 
conservador do sistema neuro-musculo-esquelético, 
sem o uso de medicamentos e procedimentos cirúrgi-
cos. Utiliza-se de ajustes específicos com o propósito 
de restaurar a função articular por meio de técnicas 
desenvolvidas e sistematizadas para tal finalidade. Os 
ajustes biomecânicos articulares específicos na prá-
tica da Quiropraxia diferem de outros procedimentos 
de manipulação corporal utilizados pelos demais pro-
fissionais de saúde.

Em nenhum dos países onde a Quiropraxia é 
regulamentada e/ou possui formação acadêmica for-
malmente estabelecida, esta é uma especialidade ou 
está ligada a outra profissão de saúde.

A Terapia Manipulativa Articular é uma modalidade 
técnica na área da saúde que transcende aos milênios 

registrados nos históricos dos países do Oriente entre 
outros, e que é praticada por diversos seguimentos 
profissionais da saúde como Quiropraxistas, Médicos 
Traumatologistas, Ortopedistas, Osteopatas, Fisiote-
rapeutas com especialização em Terapia Manipulativa 
Ortopédica, praticantes do Tui-Ná e Seitai, entre outros.

A Federação Internacional de Fisioterapia Manipu-
lativa Ortopédica – IFOMPT e a Confederação Mundial 
de Fisioterapia – WCPT defendem que “A Fisioterapia, a 
Quiropraxia e a Osteopatia são três profissões distintas 
que apresentam um histórico, uma filosofia e manipu-
lação peculiar dentro de seus respectivos escopos de 
prática, porém cada um evita utilizar-se de terminologia 
que possa confundir o público em relação às suas cre-
denciais profissionais. Desta forma, os quiropraxistas 
e osteopatas deveriam evitar a utilização de termos 
como “terapia física” ou “fisioterapia” para descrever 
seus procedimentos e, da mesma forma, os fisiotera-
peutas não deveriam usar termos como “quiropraxia” 
ou “osteopatia” para descrever seus procedimentos.”

A Organização Mundial da Saúde – OMS, por 
sua vez, define a Quiropraxia como “Uma profissão 
da saúde que lida com o diagnóstico, o tratamento e a 
prevenção das desordens do sistema neuro-músculo-
-esquelético e dos efeitos destas desordens na saúde 
em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, in-
cluindo o ajuste e/ou manipulação articular, com um 
enfoque particular nas subluxações. A complexidade 
da educação em quiropraxia transcende a reconhecida 
habilidade que esse profissional tem na aplicação das 
terapias manipulativas articulares. Trata-se de distintos 
e reconhecidos protocolos de avaliação, diagnóstico e 
tratamento ancorado nas bases acadêmicas das pro-
fissões da saúde com enfoque particular na neurolo-
gia pela correlação do Sistema Nervoso Central com 
as demais partes do corpo humano e a influência da 
biomecânica da coluna vertebral na saúde em geral 

A formação do quiropraxista propicia habilidades 
e competências para que o profissional possa realizar 
o diagnóstico diferencial e discernir dos processos que 
exigem intervenção médica ou de outros profissionais 
da saúde.

A Quiropraxia iniciou seu desenvolvimento nos 
Estados Unidos da América em 1895. Atualmente 
está estabelecida em mais de 90 países sendo regu-
lamentada por lei na maioria desses. As associações 
nacionais de Quiropraxia desses países são membros 
da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC – World 
Federation of Chiropractic), que mantém relação oficial 
com a Organização Mundial de Saúde – OMS. 

A OMS, por sua vez, no ano de 2005, organizou 
um fórum para a discussão a partir do qual se ela-
borou um documento com diretrizes básicas sobre a 
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formação e segurança em Quiropraxia buscando pro-
porcionar subsídios no sentido de orientar a formação 
de quiropraxistas bem como auxiliar no processo de 
regulamentação da profissão nos países onde ainda 
não é regulamentada por lei específica.

Em conformidade com o consenso internacional 
estabelecido por órgãos de acreditação que obedecem 
a padrões preconizados pelo Conselho de Educação 
em Quiropraxia (CCE – Council on Chiropractic Edu-
cation) e pela própria OMS que sugere os critérios 
mínimos para que seja outorgado o título de Quiro-
praxista, atualmente a graduação em Quiropraxia é 
oferecida por 41 universidades em 15 países, dentre 
estas, duas no Brasil.

A historiografia brasileira aponta o ano de 1922 
com os primeiros registros de profissionais ligados as 
práticas da Quiropraxia no País, à época denominada 
Quiroprática. Porém, somente a partir de 1980, há docu-
mentos comprobatórios dessa prática por profissionais 
brasileiros com formação universitária fora do País em 
curso oficialmente reconhecido pelos respectivos pa-
íses. Em 1992 foi fundada a Associação Brasileira de 
Quiropraxia – ABQ, credenciada a Federação Mundial 
de Quiropraxia, para agregar e representar os Quiropra-
xistas no Brasil, auxiliar na sistematização da formação 
desse profissional no País e dedicar-se a legitimidade 
da profissão conforme a sua própria história, formação 
e atuação já estabelecida e regulamentada por Lei há 
mais de um século nos países desenvolvidos.

No intuito de iniciar a formação de Quiropraxis-
tas no Brasil em nível de graduação, a Universida-
de Feevale (a época Centro Universitário Feevale) 
com apoio da Federação Mundial de Quiropraxia e 
da Associação Brasileira de Quiropraxia, em aten-
ção as recomendações do Ministério da Educação 
e conforme as orientações da OMS para os países 
onde a formação de profissionais Quiropraxistas 
não está implementada, em parceria com o Palmer 
Chiropractic University Sistem (Davenport, Iowa, 
U.S.A.) uma vez que não havia à época, no Bra-
sil, corpo docente técnico para que fosse oferecida 
a capacitação de docentes para a graduação pre-
tendida, no ano de 1998, ofereceu a profissionais da 
saúde entre médicos, educadores físicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, odontólogos e psicólogos, um 
programa de capacitação de 1500 horas, das quais 
500 horas destinadas a prática supervisionada no 
objetivo de formar docentes para a implementação 
do primeiro curso de graduação em Quiropraxia no 
Brasil. Posteriormente à conclusão do programa de 
capacitação, um grupo de profissionais formados 
nesse curso foi contratado pela IES em um progra-
ma de residência organizado para promover o ni-

velamento técnico necessário para área específica 
que iria lecionar no curso de graduação. Comple-
mentarmente a este processo, esses profissionais 
foram encaminhados à Palmer College of Chiropractic 
(Davenport, Iowa, U.S.A.) para um período de oito 
meses de intercâmbio e formação continuada dos 
conhecimentos quiropráticos, especialmente sobre 
as técnicas quiropráticas, diagnóstico quiroprático e 
exames de imagem na abordagem da Quiropraxia.

Com a capacitação do corpo docente técnico para 
que fosse oferecida a graduação em Quiropraxia no 
Brasil, no ano de 2000, a Universidade Feevale – RS e 
da Universidade Anhembi Morumbi – SP, deram início 
aos primeiros cursos de Bacharelado em Quiropraxia 
no Brasil. Ambos os cursos atendem ao consenso de 
educação para a área de Quiropraxia preconizado pela 
OMS e as prerrogativas do Ministério da Educação 
do Brasil. Nos países desenvolvidos, o governo sub-
sidia a população com atendimentos em Quiropraxia 
devido a relação custo/benefício e a satisfação do 
paciente. Hoje milhares de cidadãos brasileiros têm 
sido beneficiados por meio dos diversos projetos em 
saúde pública oriundos dos cursos universitários de 
Quiropraxia e seus acadêmicos, além da presença de 
Quiropraxistas com formação em nível de graduação 
no Sistema Único de Saúde em alguns municípios bra-
sileiros, Comitê Olímpico Brasileiro, Clubes de atletas 
profissionais, entre outros. 

A despeito de toda estrutura de legitimidade da 
profissão de Quiropraxia no mundo, das recomenda-
ções da OMS para Formação Básica e Segurança 
em Quiropraxia (da qual o Brasil é signatário), dos 
cursos universitários oficialmente estabelecidos no 
País há mais de uma década em conformidade com 
o consenso internacional para educação em Qui-
ropraxia e o Ministério da Educação, a não regu-
lamentação por Lei da profissão de Quiropraxia no 
Brasil tem abonado uma gama de cursos livres, sem 
qualquer controle, ministrados por pessoas que se 
quer tem formação na área, propiciando margem ao 
retrocesso da ciência e fundamentação acadêmica 
requerida para garantir a formação de profissionais 
que contemplem as habilidades e competências para 
a prática segura da profissão.

Temos a certeza que os nobres pares acolherão 
esta medida justa e necessária, efetuando o aperfei-
çoamento do texto e dando a garantia profissional aos 
professores, alunos, profissionais e acima de tudo, 
proporcionando segurança à população que recorre 
aos cuidados desse profissional.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Ronaldo Zulke, PT-RS.
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PROJETO DE LEI Nº 1.437, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Dispõe sobre a criação da “Loteria 
Ambiental” destinada à conservação e pro-
teção do meio ambiente, parques federais e 
promoção do desenvolvimento sustentável.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a criação da “Loteria 

Ambiental”, concurso de prognóstico específico sobre 
o resultado de sorteio de números ou símbolos, regido 
pelo Decreto Lei nº 204 de 27 de fevereiro de 1967.

§ 1º O concurso de prognóstico que trata o caput 
será autorizado pelo Ministério da Fazenda e executa-
do pela Caixa Econômica Federal.

§ 2º A receita líquida decorrente da realização 
do concurso que trata o caput será gerida pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, o qual manterá conta especí-
fica para esse fim, e financiará ações e programas de 
conservação e proteção do meio ambiente.

Art. 2º Para os fins do disposto no § 2º do art. 1º, 
15% (quinze por cento) de toda receita proveniente do 
concurso será destinada a entidades e programas de 
proteção e conservação do meio ambiente, parques 
federais e instituição e promoção do desenvolvimento 
sustentável.

Art. 3º Os recursos já destinados deverão ter a 
seguinte finalidade:

I – promover, manter e consolidar a integração 
das forças produtivas do país colaborando na solução 
de problemas do desenvolvimento econômico estável 
e sustentável, assentando-se essencialmente num 
ponto de equilíbrio entre áreas políticas, crescimento 
econômico, equidade social, proteção do ambiente e 
diversidade cultural como um meio para alcançar um 
desenvolvimento mais satisfatório intelectual, emo-
cional, moral e espiritual, atuando através de ações 
políticas e acadêmicas:

a) no âmbito das ciências tecnológicas 
e sociais, particularmente nos campos das 
engenharias, da economia, da administração 
e do direito;

b) na implantação de atividades de ensi-
no, pesquisas, estudos, experimentos, inova-
ções, teses, treinamento, capacitação, desen-
volvimento institucional, científico e tecnológico 
nos temas estabelecidos pela Comissão para 
o Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas relativos aos indicadores de desenvol-
vimento sustentável, a saber: pobreza, perigos 
naturais, o desenvolvimento econômico, gover-
nança, ambiente, parceria global econômica, 
saúde, Terra, padrões de consumo e produ-

ção, educação, os oceanos, mares e costas, 
demografia, água potável, escassez de água 
e biodiversidade;

c) de forma a permitir a produção, sis-
tematização e socialização do saber científi-
co e tecnológico, ampliando e aprofundando 
a formação do ser humano para o exercício 
profissional, a reflexão crítica, a solidarieda-
de nacional e internacional, na perspectiva da 
construção de uma sociedade justa, democrá-
tica e economicamente estável e sustentável.

II – estimular e promover a educação, formação, 
qualificação, requalificação, especialização, aperfeiçoa-
mento e reciclagem de recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento estável e sustentável em caráter 
permanente, competências e habilidades profissionais;

III – criar, instalar e manter conferências, cursos 
práticos, técnicos e operacionais, presenciais, semi-
presenciais e à distância, de forma a elevar o nível 
cultural e educacional, em todas as áreas em que as 
entidades e os programas venham a exercer suas 
atividades, com vistas ao desenvolvimento cientifico, 
técnico e sócio-cultural;

IV – promover a elaboração e execução de planos, 
programas, projetos, pesquisas, ações, campanhas, 
atividades sociais, educativas culturais e produtivas, 
conferências, seminários cursos e treinamentos, inves-
tigação e experimentação científica, apoio, estímulo, 
execução, apresentação de mecanismos relacionados 
a temas de importância para a promoção do desen-
volvimento sustentável do país e da inserção social, 
criação de áreas preservadas, pautando-se sempre na 
responsabilidade social; que concretizem de forma efi-
ciente, eficaz e aprimorada as ações desenvolvimento 
estável e sustentável.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Considerando que medidas para a proteção e 
conservação do meio ambiente juntamente com a im-
plantação de programas de intensificação do desen-
volvimento sustentável são essencialmente;

Considerando que é de alta relevância para a 
nossa sociedade a preservação do meio ambiente e 
a promoção do desenvolvimento sustentável.

A criação de uma loteria que seja destinada a 
angariar recursos para entidades e programas de pro-
teção ao meio ambiente e promoção do desenvolvimen-
to sustentável é de suma importância, pois, com tais 
investimentos, os programas e as entidades poderão 
atingir seus fins, seja para estimular o desenvolvimento 
sustentável ou conservação do meio ambiente.
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Uma vez que, ao repassar verbas para as entida-
des já citadas, indiretamente estaremos contribuindo 
para a promoção da educação no que tange o desen-
volvimento sustentável.

Tendo em vista que atualmente, entre as maiores 
preocupações da sociedade é a melhoria e conserva-
ção do meio ambiente, tanto para o presente, quanto 
para o futuro. Desta forma, entendemos que todos e 
quaisquer meios para preservação e conservação do 
meio ambiente e a instituição de uma educação para 
um desenvolvimento sustentável são e sempre serão 
vistos com bons olhos. 

Contamos com o apoio dos nobres colegas Par-
lamentares, para que seja instituída a denominada 
“Loteria Ambiental”, que trará benefícios a todos, prin-
cipalmente ao meio ambiente.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Guilher-
me Mussi, Deputado Federal, PV-SP.

PROJETO DE LEI Nº 1.438, DE 2011 
(Do Sr. Carlinhos Almeida)

Altera a redação do art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, com o 
objetivo de estender o direito ao benefício 
de prestação continuada ao estrangeiro 
domiciliado no Brasil.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O caput do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguin-
te alteração:

“Art. 20 O benefício de prestação conti-
nuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, bra-
sileiro ou estrangeiro residente e domiciliado 
no Brasil, e que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção e nem de tê-
-la provida por sua família.” (NR)

Art. 2º Acrescentem-se os seguintes §§ ao art. 
20 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993:

“§ 9º São condições para a concessão 
do benefício previsto neste art. ao estrangeiro:

I – capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II – ser registrado como permanente 

no Brasil;
III – residência contínua no território nacional;
IV – ler e escrever a língua portuguesa;
V – inexistência de denúncia, pronúncia 

ou condenação no Brasil ou no exterior por 
crime doloso a que seja cominada pena mí-
nima de prisão, abstratamente considerada, 
superior a 1 (um) ano.

§ 10 Para os fins do disposto no caput, 
o estrangeiro deverá comprovar residência no 
Brasil, no mínimo de:

I- 4 (quatro) anos ininterruptos;
II- 3 (três) anos, caso tenha adquirido 

propriedade imóvel no país;
III- 1 (um) ano, se contraiu matrimônio 

com cônjuge brasileiro;
IV– 1 (um) ano, se tiver filho brasileiro;
V – 1 (um) ano, se for filho de brasileiro.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A alteração que se propõe ao art. 20 da Lei 
8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – Loas, 
visa adequar o texto original da lei às disposições do 
art. 5º da Constituição da República, combinado com 
o art. 203 e seu inciso V, e ainda ao Estatuto do Idoso, 
Lei nº 10.741/2003, que reduziu para 65 anos a ida-
de para fins de concessão do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC ao idoso carente, além de pacifi-
car o entendimento de que o estrangeiro residente no 
País, que se encontre nas mesmas condições, tem 
direito ao benefício.

Ao estabelecer condições para que o estran-
geiro tenha direito ao benefício, o texto coaduna com 
o disposto na Lei nº 6815, de 19 de agosto de 1980, 
que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil.

Os artigos 112 e 113 da Lei nº 6815/80 estabele-
cem as condições e tempo de residência no país neces-
sário para que o estrangeiro obtenha a sua naturalização. 

O presente projeto visa beneficiar os estrangeiros 
idosos, que se enquadrem na maioria das exigências 
legais para o processo de naturalização, mas que te-
nham formalmente a cidadania brasileira. 

Segundo Eduardo Amin Menezes Hassan, de-
fensor público federal, em artigo publicado pelo site 
Consultor Jurídico – Conjur, intitulado “Benefícios as-
sistenciais guardam aspectos controversos”, os direitos 
fundamentais são essenciais para a efetivação de uma 
sociedade baseada no Estado de Direito. Para ele “a 
Seguridade Social através do pilar da Assistência So-
cial é um dos meios utilizados pelo Estado para que 
determinadas pessoas tenham o mínimo de dignidade. 
O Benefício de Prestação Continuada é responsável 
por tirar mais de três milhões de pessoas da miséria.” 

O art. 5º da Constituição Federal consagra o prin-
cípio constitucional da igualdade de direitos, ao deter-
minar que todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, e garante a todos, brasileiros ou 
estrangeiros residentes no País, os mesmos direitos 
fundamentais à vida.
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O art. 203, inciso V, da Constituição determina que: 

“Art. 203 – A assistência social será pres-
tada a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição à seguridade social, e 
tem por objetivos:

.................................................................
V – a garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de de-
ficiência e ao idoso que comprovem não pos-
suir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.”

O Estatuto do Idoso, em todo o texto e especi-
ficamente no Capítulo VIII, que trata da Assistência 
Social, reporta-se ao idoso, indistintamente, tratando 
da concessão do BPC:

“Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (ses-
senta e cinco) anos, que não possuam meios 
para prover sua subsistência, nem de tê-la pro-
vida por sua família, é assegurado o benefício 
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.”

Apesar de todos esses dispositivos, que expressam 
a vontade do legislador constitucional e infraconstitucional 
em não fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros 
residentes no País, o art. 7º do Regulamento do BPC, 
aprovado em forma de Anexo do Decreto nº 6.214, de 26 
de setembro de 2007, pela redação dada pelo Decreto nº 
6.564, de 2008, estende o direito a ser beneficiário do BPC 
apenas ao estrangeiro naturalizado, residente no País:

“Art. 7o O brasileiro naturalizado, domi-
ciliado no Brasil, idoso ou com deficiência, 
observados os critérios estabelecidos neste 
Regulamento, que não perceba qualquer ou-
tro benefício no âmbito da Seguridade Social 
ou de outro regime, nacional ou estrangeiro, 
salvo o da assistência médica e no caso de 
recebimento de pensão especial de natureza 
indenizatória, observado o disposto no inciso 
VI do art. 4o, é também beneficiário do Bene-
fício de Prestação Continuada.” 

Vale transcrever as ponderações de Eduardo Amin 
Menezes Hassan, ao expor os argumentos contrários 
e favoráveis à concessão do BPC a estrangeiros, em 
artigo citado:

“O art. 1º da Loas afirma que a assistência 
social é direito do cidadão e dever do Estado. 
Como direito do cidadão só abarca os nacionais, 
tendo em vista que o conceito de cidadão está 
intimamente ligado à nação. Logo, o estrangeiro 
não teria direito por não ser cidadão.

Outro argumento é o art. 7º do Decreto 
6.214/2007, que afirma: “O brasileiro naturali-
zado, domiciliado no Brasil, idoso ou com defi-
ciência (...) é também beneficiário do Benefício 
de Prestação Continuada”. Ao fazer uma inter-
pretação a contrário senso o estrangeiro não 
teria direito, pois o referido dispositivo acresce 
o brasileiro naturalizado – que não é conside-
rado estrangeiro – aos possíveis beneficiários.

E se esse estrangeiro fosse de país do 
Mercosul? Além dos dispositivos já citados, o 
art. 2º do Acordo Multilateral de Seguridade 
Social do Mercosul afirma: “Os direitos à Se-
guridade Social serão reconhecidos aos tra-
balhadores que prestem ou tenham prestado 
serviços em quaisquer dos Estados Partes 
(...)”. Destarte, ao afirmar que os direitos à Se-
guridade Social são reconhecidos aos traba-
lhadores, o citado Acordo exclui os pretensos 
beneficiários de Assistência Social, tendo em 
vista que trabalhadores são obrigatoriamente 
segurados da Previdência Social.

Entretanto, ao observarmos o que está pre-
visto na Constituição Federal no art. 203, inciso V:

Art. 203 – A assistência social será pres-
tada a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição à seguridade social, e 
tem por objetivos:

V – a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de defi-
ciência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Observa-se que o dispositivo constitu-
cional não faz restrição quanto à pessoa que 
será assistida, ao afirmar que “será prestada 
a quem dela necessitar”. Logo, não pode o le-
gislador restringir onde o constituinte originário 
não o fez, isto feriria o objetivo da Constituição. 
Dessa forma, entendemos que o Benefício 
de Prestação Continuada pode ser deferido 
também para o estrangeiro residente no país.

Além disso, os argumentos utilizados 
contra o deferimento do BPC ao estrangeiro 
são todos infraconstitucionais. Desta forma, 
pelo princípio da hierarquia das leis, o dispo-
sitivo constitucional tem mais valor que todos 
os outros supracitados. Ademais, a Assistência 
Social é Direito Fundamental Social que é de-
vido a todos, sejam brasileiros ou estrangeiros 
aqui residentes, sendo também meio para se 
concretizar os mínimos existenciais e se alcan-
çar a dignidade do pretenso beneficiário. (...)”
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Pelo exposto, considero que os argumentos a 
favor da concessão do BPC ao estrangeiro são mais 
fortes do que os contrários, sendo devido ao estrangei-
ro residente no país, desde que observados os outros 
requisitos exigidos pela lei.

Pelo significado de que se reveste o presente 
projeto de lei, conto com o apoio dos eminentes Pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Carli-
nhos de Almeida, Deputado Federal, (PT-SP).

PROJETO DE LEI Nº 1.439, DE 2011 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O campus do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia de São Paulo, localizado no 
Município de Birigui, no Estado de São Paulo, passa 
a ser denominado “Campus Youssef Ismail Mansour”.

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

Justificação

A principal vocação dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia é a oferta da forma-
ção técnica e tecnológica, qualificando profissionais 
em nível médio e superior, indispensáveis ao desen-
volvimento econômico e social do País.

O êxito desses institutos, como de resto de todas 
as instituições de ensino, depende certamente de seu 
projeto pedagógico, do perfil dos servidores docentes 
e não docentes, da qualidade da infra-estrutura mate-
rial e da disponibilidade dos recursos financeiros ne-
cessários. Mas esse conjunto de recursos não esgota 
os estímulos indispensáveis à boa formação. Há um 
mundo simbólico, uma dimensão imaterial do patri-
mônio institucional que é fundamental para promover 
o sucesso educacional, mediante a identificação dos 
professores, técnicos e estudantes com o ambiente 
acadêmico, com a marca da formação recebida.

No âmbito do patrimônio imaterial, situa-se a de-
nominação da instituição, que pode constituir impor-
tante estímulo se ela evocar uma personalidade com 
história de vida profissional plena de realizações no 
âmbito da formação oferecida.

É com esse intuito que o presente projeto de 
lei propõe que o campus do IFET de São Paulo, em 
Birigui, passe a ser denominado “Campus Youssef 
Ismail Mansur”. Homenageia-se assim um dos mais 

atuantes empreendedores da localidade, destacado 
por sua atuação no ramo da administração imobiliária, 
pela benemerência e pela ação política em benefício 
da comunidade. Sua trajetória de vida com certeza 
pode servir de inspiração à comunidade acadêmica 
do IFET no Município. 

Estou convencido de que o mérito desta iniciativa 
haverá de assegurar o apoio dos ilustres Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Dimas Ramalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.440, DE 2011 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Proíbe a cobrança de taxa de emissão 
de bilhete de passagem. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibida a cobrança de taxa de emissão 

de passagem nas atividades voltadas ao transporte de 
passageiros ou a cobrança, com tal finalidade, de valor 
em separado do preço de venda do bilhete ou tíquete 
respectivo, devendo o custo correspondente integrar 
o preço final de venda ao consumidor.

Parágrafo único. A proibição de taxa de emissão 
de passagens aplica-se não somente às compras re-
alizadas nos postos de vendas, como também às re-
alizadas por telefone ou internet. 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta lei 
sujeita o infrator às sanções dispostas na Lei 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras 
sanções dispostas na legislação em vigor.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

Recentemente, empresas aéreas começaram a 
cobrar pela emissão de bilhetes de passagem, exceto 
nas compras realizadas em aeroporto. 

Ora, se é possível emitir passagem em um local 
sem cobrar pelo custo respectivo, que já estará absorvido 
no preço final de venda, tal procedimento deve guardar 
isonomia e se aplicar a todos os casos, especialmente 
quando a compra for realizada pela internet, em que, 
obviamente, os custos serão certamente menores que 
os incorridos quando há necessidade de emissão por 
parte de um empregado da companhia de transportes.

Essa ótica se estende, naturalmente, a qualquer em-
presa que atue no segmento de transporte de passageiros.

Pelo alcance e relevância da medida, que esperamos 
ver reconhecida nesta Casa Legislativa, contamos com 
o apoio e aprovação por parte de nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Dimas Ramalho.
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PROJETO DE LEI Nº 1.441, DE 2011 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Dispõe sobre a concessão do des-
conto justo para compras pagas à vista, a 
critério do consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todo fornecedor de bens ou serviços de 

qualquer natureza é obrigado a informar o preço à vis-
ta, o preço a prazo segundo a quantidade de presta-
ções, a periodicidade das prestações, a taxa de juros 
mensal e anual capitalizada, e o percentual e o valor 
do desconto a ser concedido caso o consumidor opte 
pelo pagamento à vista.

Parágrafo único. Configuram crimes contra a 
economia popular, a serem apenados na forma da le-
gislação penal vigente:

I – a negativa da concessão do desconto justo 
para pagamentos à vista, assim como a negativa de 
oferta de preço para pagamento à vista;

II – a fixação de taxas de juros simbólicas ou irrisó-
rias para fins de oferta de preços a prazo, incompatíveis 
com as praticados no mercado para o financiamento 
das operações do segmento econômico ou tamanho 
da empresa ou grupo empresarial a que pertença o 
estabelecimento. 

Art. 2º Para avaliação das taxas de desconto e de 
juros consideradas adequadas para os fins dos incisos 
I e II do parágrafo único do art. 1º, o Banco Central do 
Brasil divulgará mensalmente, até o último dia útil de 
cada mês, as taxas mínimas e máximas praticadas 
nas operações de crédito a empresas, por segmento 
econômico e tamanho de empresa, apuradas pelas 
taxas médias dos últimos 3 (três) meses, estatistica-
mente apuradas, na forma de regulamento baixado 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei tem por motivação a proposta 
de um cidadão brasileiro que, como milhões de outros 
sentem-se enganados ao perguntarem o preço de um 
produto em loja de varejo e receberem a resposta de 
que o preço à vista é o mesmo valor que o preço a 
prazo, ou que, se ele pagar à vista, não terá qualquer 
desconto. O passo seguinte é o consumidor refletir e 
perceber que está sendo obrigado a pagar juros em-
butidos no preço a prazo, sentindo-se impotente por 
ter que aceitar a imposição, por ser prática generali-
zada, concluindo que sobre isso ele nada pode fazer.

Assim se manifesta o cidadão e consumidor Sr. 
Francisco de Lima Gomes, da Ação Voluntária de 

Educação Financeira Cidadã, em missiva enviada ao 
nosso gabinete parlamentar, e que nos levou a propor 
a presente iniciativa:

Excelentíssimo Senhor Deputado, os documentos 
anexos são de minha Responsabilidade Técnica e des-
tinam-se a PROVAR que é possível ao PROCON coibir 
a DILAPIDAÇÃO da Economia Popular que ocorre em: 

Lojas como Riachuelo, Renner, C&A e outras que 
nos negam – peremptoriamente – o DESCONTO JUS-
TO (artigo 52 do CDC, Lei 8078/90) quando optamos 
por COMPRAR E PAGAR À VISTA;

Hipermercados como Extra e Carrefour adotam 
essa prática: vendem em 15 prestações, negam o Des-
conto Justo e quando insistimos nos ofertam desconto 
ínfimo de 5% sobre o preço a Prazo. 

Estão nos obrigando a PAGAR JUROS mesmo 
quando não necessitamos de crédito/financiamento. 
Estão nos PENALIZANDO por PAGAR À VISTA. 

Como isto ainda é possível no Brasil? Um país 
que quer se desenvolver deve tratar com dignidade o 
consumidor. Ele é fonte de captação por excelência: de 
lucros, de tributos, de tarifas, também, de juros. Mas 
é necessário que seja respeitado. Não é o que ocorre 
hoje e os PROCON’s sabem disso. 

A ANEFAC – Associação dos Executivos de Fi-
nanças, Administração e Contabilidade, na sua Pes-
quisa de Taxa Real de Juros do Comércio, publicou 
que, de Jan/2009 a Fev/2011, a menor taxa é 5,55% 
a.m., em Out/2010.

Salta aos olhos, Senhoras e Senhores Deputa-
dos, que para uma taxa mensal de juros de 5,55%, 
o consumidor só receba como desconto, se pagar à 
vista, o percentual irrisório de 5%, para uma série de 
15 prestações! Não é preciso saber matemática finan-
ceira para aferir o descalabro desse vil procedimento 
e o tamanho da escandalosa exploração a que os bra-
sileiros estão submetidos!

Diante disso, não podemos mais ficar esperando 
que o mercado se autorregule, ou que o Governo venha 
a tomar medidas eficazes para forçar a redução da taxa 
de juros. Temos o dever do exercício de nossa missão 
legislativa, que deve ter como primeiro destinatário o 
povo brasileiro, constituído ainda, lamentavelmente, 
por uma multidão de pessoas que estão abaixo da 
linha da miséria ou pouco acima dela, e que acabam 
alimentando o ciclo vicioso da dependência em rela-
ção às forças dominantes da economia.

Como ponto de partida para medidas efetivas de 
combate à agiotagem camuflada, mas institucionaliza-
da, que grassa em nosso País, submetemos o presen-
te projeto de lei aos nossos nobres Pares, contando 
com o acolhimento da iniciativa e sua aprovação, nesta 
Casa e no Senado Federal, assim como por parte da 
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Excelentíssima Senhora Presidente da República que, 
como economista, saberá muito bem compreender a 
lógica da proposta e sua importância para o objetivo a 
que se propôs, de combater e minorar, o quanto mais 
possível, a pobreza no Brasil. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputado 
Gilmar Machado.

PROJETO DE LEI Nº 1.442, DE 2011 
(Da Sra. Bruna Furlan)

Acresce § 3º ao art. 33 da Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010, que “institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências!, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 33. ....................................................
..................................................................
VII – embalagens de politereftalato de 

etileno (PET). 
........................................................” (NR)

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

Justificação

O grave problema das embalagens conhece seu 
ápice nas garrafas de politereftalato de etileno (PET), 
grande responsável pelo agravamento da poluição 
dos rios e entupimento das aberturas dos bueiros, 
as bocas de lobo, contribuindo para os episódios de 
enchentes que acometem grande parte das cidades 
brasileiras. Isso não ocorreria se continuassem em uso 
as garrafas de vidro, ou se passassem a ser utilizadas 
embalagens retornáveis, ainda que de PET, com um 
sistema de depósito-retorno.

O Brasil produz cerca de três milhões de garrafas 
PET, sendo que apenas 20% desse montante é reci-
clado. Cerca de 68% dos refrigerantes produzidos no 
País são embalados em garrafas PET.

Lamentavelmente, nosso País está muito atrasado 
no que se refere a adequação da legislação ambiental 
sobre o assunto. A Dinamarca, por exemplo, proibiu em 
1977 as embalagens descartáveis para bebidas não 
alcoólicas e, em 1981, para as cervejas. Em Portugal, 
em 1995, foi editada norma que estabelece normas 
para gestão de embalagens e resíduos e prioriza a 
prevenção da geração de resíduos e o retorno das 
embalagens após o uso pelo consumidor.

A Agenda 21, um amplo conjunto de propostas e 
ações destinadas a melhorar a qualidade de vida do Pla-
neta, assinada por mais de 170 países presentes na Con-

ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, a Rio 92, dedica um capítulo para tratar 
do manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos, 
onde se afirma que a melhor maneira de combater o pro-
blema do lixo é modificar os padrões de consumo. Ainda 
conforme a Agenda 21, a adoção de regulamentações 
nacionais e internacionais que tenham por objetivo implan-
tar tecnologias limpas de produção, resgatar os resíduos 
na sua origem e eliminar as embalagens que não sejam 
biodegradáveis, reutilizáveis ou recicláveis é um passo 
essencial para a criação de novas atitudes sociais e para 
prevenir os impactos negativos do consumismo ilimitado.

Como já ocorre nos países desenvolvidos, é preciso 
atribuir aos fabricantes e comerciantes de produtos que 
se utilizam das garrafas PET parcela da responsabilidade 
pela coleta e destino ambientalmente adequado dessas 
embalagens. A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 
“institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras provi-
dências”, instituiu a chamada “responsabilidade comparti-
lhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada 
de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”. Também 
estabeleceu as obrigações dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes em relação à responsabili-
dade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, entre 
as quais o recolhimento dos produtos e dos resíduos re-
manescentes após o uso, assim como sua subsequente 
destinação final ambientalmente adequada, no caso de 
produtos objeto de sistema de logística reversa.

Contudo, a Lei falhou ao não incluir as garrafas PET 
entre os produtos para os quais passou a vigorar a logísti-
ca reversa imediatamente, remetendo essa decisão para 
regulamento ou acordos setoriais. Entendemos que o 
Brasil não pode mais aguardar por tal medida. A logística 
reversa deve vigorar imediatamente para as garrafas PET.

Pelo exposto, conclamo os ilustres membros 
desta Casa a apoiarem o projeto de lei que apresento.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tada Bruna Furlan.

PROJETO DE LEI Nº 1.443, DE 2011 
(Da Sra. Bruna Furlan)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre isenção 
de cobrança de taxa relativa à inspeção de 
veículos de condução de escolares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-1º O art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-º O art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
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“Art. 136. ..................................................
Parágrafo único. A inspeção semestral de 

que trata o inciso II do caput é isenta do pa-
gamento de qualquer tipo de taxa, aplicando-
-se a mesma isenção a outras vistorias que 
vierem a ser instituídas pelo CONTRAN.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Justificação

O transporte escolar se apresenta como um im-
portante aliado para a solução dos graves problemas 
de trânsito que assolam as grandes cidades brasilei-
ras. Cada veículo de transporte escolar substitui mais 
de uma dezena de veículos particulares, que estariam 
circulando caso os pais tivessem que levar pessoal-
mente seus filhos à escola. Reduzindo a circulação 
de veículos particulares, há um ganho significativo 
em qualidade de vida para toda a população de uma 
região, na medida em que são reduzidos também os 
congestionamentos e as emissões de gases poluentes. 

Para os pais e as crianças, o transporte escolar 
traduz-se em segurança, visto que o serviço é presta-
do em regime “porta a porta”, isto é, a criança embar-
ca na porta de sua residência e volta para o mesmo 
local. Tudo isso a um preço acessível, chegando a ser 
inferior ao gasto correspondente com o transporte co-
letivo público.

Com as vantagens que proporciona, seria natural 
que o serviço de transporte de escolares recebesse 
especial atenção do Poder Público. Não é, entretanto, 
o que vem acontecendo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu 
art. 136, exige que os veículos de transporte escolar 
submetam-se a uma inspeção semestral para verifi-
cação dos equipamentos obrigatórios e de segurança 
(inciso II), além de outros requisitos e equipamentos 
listados no próprio artigo ou que vierem a ser estabe-
lecidos pelo CONTRAN. Além disso, o CTB não ex-
clui a competência municipal de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos, para o transporte de 
escolares (art. 139). 

Todas as exigências legais, que são, sem dúvida, 
importantes para a segurança do serviço prestado, en-
carecem sobremaneira a atividade. Particularmente no 
caso das inspeções obrigatórias, o seu custo acaba, 
não raro, inviabilizando o serviço, lembrando que, via 
de regra, o serviço de transporte escolar é prestado 
por microempreendedores. Para exemplificar a falta de 
atenção conferida pelo Poder Público ao transporte es-
colar, a que nos referimos acima, basta mencionar que 
os taxistas gozam de isenção do imposto sobre produ-
tos industrializados para a aquisição de seus veículos.

Para tentar mudar esse cenário, conferindo ao 
transporte escolar o status semelhante ao de um servi-
ço público, estamos oferecendo à apreciação da Casa 
esta proposição. Na alteração que introduzimos ao texto 
do CTB, isentamos os veículos do transporte escolar 
do pagamento de qualquer tipo de taxa referente à 
inspeção semestral obrigatória, aplicando-se a mesma 
isenção a outras vistorias que vierem a ser instituídas 
pelo CONTRAN. O prazo de trinta dias, previsto para 
a entrada em vigor da norma, deve ser suficiente para 
que os órgãos e as entidades de trânsito nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Municípios se adaptem.

Diante da relevância da matéria, esperamos con-
tar com o apoio de todos os nobres Pares para sua 
rápida aprovação.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tada Bruna Furlan.

PROJETO DE LEI Nº 1.444, DE 2011 
(Do Sr. Aureo)

Dispõe sobre a complementação de 
aposentadoria de portuários vinculados 
às Administrações Portuárias subordina-
das à Secretaria Especial de Portos e dá 
outras providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É garantida aos portuários admitidos até 

25 de fevereiro de 1993 nas Administrações Portuá-
rias subordinadas à Secretaria Especial de Portos a 
complementação da aposentadoria paga pelo Regime 
Geral da Previdência Social, na forma desta lei.

Art. 2º O pagamento da complementação de que 
trata o artigo anterior é devido pela União, e será cons-
tituído pela diferença entre o valor da aposentadoria 
paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
e da remuneração do cargo correspondente do pessoal 
em atividade nas respectivas Administrações Portuárias.

Parágrafo único. O reajustamento da complemen-
tação de aposentadoria obedecerá aos mesmos prazos 
e condições em que for reajustada a remuneração dos 
portuários em atividade.

Art. 3º Constitui requisito básico para a concessão 
da complementação de que trata esta lei a detenção, 
pelo beneficiário, da condição de portuário na data 
imediatamente anterior ao início da aposentadoria 
previdenciária.

Art. 4º A complementação de pensão de benefi-
ciário do portuário abrangido por esta lei é igualmente 
devida pela União e continuará a ser paga pelo INSS, 
observadas as normas de concessão de benefício da 
legislação específica e o disposto no parágrafo único 
do art. 2º desta lei.
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Art. 5º O Tesouro Nacional manterá à disposição 
do INSS, à conta de dotações próprias consignadas 
no orçamento da União, os recursos necessários ao 
pagamento da complementação de que trata esta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A extinção da Portobras, em 1990, e a posterior 
entrada em vigor da lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, que dispôs sobre o regime jurídico da exploração 
dos portos organizados e das instalações portuárias, 
introduziram profundas modificações na situação dos 
trabalhadores portuários das Administrações Portuá-
rias então vinculadas ao Ministério dos Transportes, 
bem como na própria atuação das Companhias Docas 
que permaneceram no exercício da administração de 
terminais portuários.

Desde então, muitos trabalhadores têm passado 
para a inatividade, vindo a fazer jus, apenas, à apo-
sentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social, o que, na maioria dos casos, representa uma 
brusca perda de poder aquisitivo para os servidores 
dessas empresas.

É importante, porém, registrar que até a criação 
da Portobras, em 1975, a totalidade dos servidores 
do extinto Departamento Nacional de Portos e Vias 
Navegáveis – DNPVN, que lhe deu origem, era sujei-
to ao regime estatutário, na condição de servidores 
autárquicos, e fazia jus, nessa condição, à aposenta-
doria integral.

Os antigos funcionários do DNPVN, no entanto, 
continuaram a fazer jus a esse direito, gerando uma 
situação de discriminação, onde aqueles que ingres-
saram nos quadros do DNPVN até 10 de julho de 1975 
continuaram fazendo jus à aposentadoria estatutária, 
e os admitidos após essa data fazendo jus a uma apo-
sentadoria em valor muito inferior.

No entanto, em várias situações idênticas, o Con-
gresso Nacional aprovou e o Presidente da República 
sancionou leis que estabeleceram, em favor do princípio 
da isonomia, direito à complementação das aposentado-
rias pagas pelo INSS aos trabalhadores de entidades em 
que houve a transferência de competências e quadro de 
pessoal da administração direta ou autárquica para em-
presas públicas ou sociedades de economia mista, como 
é o caso das Leis nº 8.186, de 21 de maio de 1991, e 
10.478, de 28 de junho de 2002, que instituíram a com-
plementação de aposentadoria para os empregados da 
Rede Ferroviária Federal – RFFSA, e da Lei n° 8.529, de 
14 de dezembro de 1992, que instituiu semelhante com-
plementação para os empregados da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT.

É de se ressaltar, por oportuno, que o processo 
ocorrido nos Correios foi idêntico ao que ocorreu com 
a Portobras, ou seja, a transformação de uma autar-
quia federal em empresa pública, com a transferência 
de todo o seu quadro de pessoal.

A presente proposição, baseada em projeto de 
lei de autoria do ilustre Deputado Reinaldo Betão, de 
2006, visa atender os trabalhadores portuários apo-
sentados e vinculados a empresas supervisionadas 
pela Secretaria Especial de Portos que não dispõem 
de qualquer benefício de aposentadoria complemen-
tar, afastando, assim, a discriminação hoje existente 
e resgatando uma dívida social com esses trabalha-
dores, que tanto contribuíram para o crescimento do 
país em um setor que é da maior importância por ser 
responsável pela movimentação de cerca de 25% do 
total de cargas exportadas e importadas por nosso país.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – De-
putado Aureo.

PROJETO DE LEI Nº 1.445, DE 2011 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro 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 outras 
providências”, para acrescentar novas di-
retrizes à política nacional do idoso e ga-
rantias de prioridades aos idosos.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

passa a viger acrescido dos seguintes alterações:

“Art. 3º....................................................
..................................................................
Parágrafo único. .....................................
..................................................................
X – estímulo à participação e fortaleci-

mento do controle social;
XI – promoção de cooperação nacional 

e internacional das experiências na política de 
atendimento à pessoa idosa;

XII – apoio ao desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas.

Art. 15. ......................................................
..................................................................
Parágrafo único. .......................................
..................................................................
VI – formação e educação permanente 

dos profissionais de saúde do Sistema Único 
de Saúde – SUS na área de saúde da pessoa 
idosa.” (NR)
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Art. 2º A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 
passa a viger acrescido das seguintes alterações:

“Art. 4º......................................................
.................................................................
II – fortalecimento do controle social e 

participação do idoso, através de suas orga-
nizações representativas, na formulação, im-
plementação e avaliação das políticas, planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos;

..................................................................
X – promoção de cooperação nacional e 

internacional das experiências na política de 
atendimento à pessoa idosa.

.................................................................
Art. 10....................................................
..................................................................
II –.............................................................
.................................................................
i) formação e educação permanente dos 

profissionais de saúde do Sistema Único de 
Saúde – SUS na área de saúde da pessoa 
idosa.” (NR)

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

São dois os objetivos centrais deste Projeto: Pri-
meiro, estabelecer no Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 
2003) e na Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 
1994) como garantia de prioridade: (i) estímulo à par-
ticipação e fortalecimento do controle social por parte 
dos idosos; (ii) promoção de cooperação nacional e 
internacional das experiências na política de atendi-
mento à pessoa idosa e (iii) apoio ao desenvolvimento 
de estudos e pesquisas.

Segundo, que a implantação da política nacional 
do idoso e a prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de formação e educa-
ção permanente dos profissionais de saúde do Sistema 
Único de Saúde – SUS na área de saúde do idoso.

A importância de se estabelecer tais direitos é 
exigência fática para maior equidade social, uma vez 
que os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, isto 
é, 8,6% da população total do País, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 
base no Censo 2000. Ora, em uma década, o número 
de idosos no Brasil cresceu 17%, pois em 1991, ele 
correspondia a 7,3% da população. 

Consequentemente, o processo de envelhecimen-
to populacional brasileiro, suas conseqüências e reper-
cussões sociais e econômicas precisam ser objeto de 
atenção do Poder Público e, previamente, deve haver 

um planejamento para lidar com esse fato, garantindo 
cidadania a parcela significativa da população.

Observa-se que as disposições previstas neste 
Projeto completam e se harmonizam com as demais 
diretrizes e regras do Estatuto do Idoso, uma vez que 
nesse corpo legal está previsto que é obrigação da 
família, da comunidade, da sociedade e do Poder Pú-
blico assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária; sendo que a garan-
tia de prioridade compreende (art. 3º):

atendimento preferencial imediato e in-
dividualizado junto aos órgãos públicos e pri-
vados prestadores de serviços à população;

preferência na formulação e na execu-
ção de políticas sociais públicas específicas;

destinação privilegiada de recursos pú-
blicos nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso;

viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso 
com as demais gerações;

priorização do atendimento do idoso por 
sua própria família, em detrimento do atendi-
mento asilar, exceto dos que não a possuam 
ou careçam de condições de manutenção da 
própria sobrevivência;

capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 
e na prestação de serviços aos idosos;

estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsi-
cossociais de envelhecimento;

garantia de acesso à rede de serviços de 
saúde e de assistência social locais.

prioridade no recebimento da restituição 
do Imposto de Renda. 

É assegurada a atenção integral à saúde do ido-
so, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
de modo que a prevenção e a manutenção da saúde 
do idoso serão efetivadas por meio de: cadastramento 
da população idosa em base territorial; atendimento 
geriátrico e gerontológico em ambulatórios; unidades 
geriátricas de referência, com pessoal especializado 
nas áreas de geriatria e gerontologia social; atendi-
mento domiciliar, incluindo a internação, para a popu-
lação que dele necessitar e esteja impossibilitada de 
se locomover, inclusive para idosos abrigados e aco-
lhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem 
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fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural; e reabilitação 
orientada pela geriatria e gerontologia, para redução 
das seqüelas decorrentes do agravo da saúde (art. 15). 

Por sua vez, constituem diretrizes da política na-
cional do idoso (art. 4º): 

viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso, 
que proporcionem sua integração às demais 
gerações;

participação do idoso, através de suas or-
ganizações representativas, na formulação, im-
plementação e avaliação das políticas, planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos;

priorização do atendimento ao idoso atra-
vés de suas próprias famílias, em detrimento 
do atendimento asilar, à exceção dos idosos 
que não possuam condições que garantam 
sua própria sobrevivência;

descentralização político-administrativa;
capacitação e reciclagem dos recursos 

humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 
e na prestação de serviços;

implementação de sistema de informa-
ções que permita a divulgação da política, dos 
serviços oferecidos, dos planos, programas e 
projetos em cada nível de governo;

estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsi-
cossociais do envelhecimento;

priorização do atendimento ao idoso em 
órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços, quando desabrigados e sem família;

apoio a estudos e pesquisas sobre as 
questões relativas ao envelhecimento.

Assim, na implementação da política nacional 
do idoso, são competências dos órgãos e entidades 
públicos na área de saúde: garantir ao idoso a assis-
tência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do 
Sistema Único de Saúde; prevenir, promover, proteger 
e recuperar a saúde do idoso, mediante programas 
e medidas profiláticas; adotar e aplicar normas de 
funcionamento às instituições geriátricas e similares, 
com fiscalização pelos gestores do Sistema Único de 
Saúde; elaborar normas de serviços geriátricos hos-
pitalares; desenvolver formas de cooperação entre as 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, 
e dos Municípios e entre os Centros de Referência em 
Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes 
interprofissionais; incluir a Geriatria como especialida-
de clínica, para efeito de concursos públicos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais; realizar 
estudos para detectar o caráter epidemiológico de de-
terminadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, 
tratamento e reabilitação; e criar serviços alternativos 
de saúde para o idoso.

A população brasileira vive, hoje, em média, de 
68,6 anos, ou seja, 2,5 anos a mais do que no início 
da década de 90. Estima-se que em 2020 a popula-
ção com mais de 60 anos no País deva chegar a 30 
milhões de pessoas (13% do total), e a esperança de 
vida, a 70,3 anos. Tal situação afeta particularmente a 
população brasileira no todo, tornando-se necessário 
uma nova organização social que minore os proble-
mas que estão surgindo, tais como os problemas de 
solidão, saúde e pobreza dos idosos, além da perda 
de status social que exclui sua participação na so-
ciedade moderna. O presente Projeto busca afastar 
o desdobramento dessa situação, possibilitando ao 
Idoso a sua integral acolhimento na sociedade. Conto 
com apoio dos meus Pares.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Rogério Carvalho, PT-SE.

PROJETO DE LEI Nº 1.446, DE 2011 
(Do Sr. Chico Alencar)

Altera a Lei nº 6.888, de 10 de dezem-
bro de 1980.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 1º da Lei nº 6.888, de 10 de dezem-

bro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º...................................................... 
...............................................................
c) aos licenciados em Sociologia, So-

ciologia e Política ou Ciências Sociais, com 
licenciatura plena obtida em estabelecimento 
de ensino superior oficial e reconhecido;

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

Art. 2º. O art. 2º da Lei nº 6.888, de 10 de dezem-
bro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º......................................................
Parágrafo único – A competência disposta 

no inciso II é exclusiva do profissional de que 
trata o art. 1º desta Lei” (AC).

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto foi originalmente apresentado pelo 
Deputado Mario Heringer (PDT/MG), em março de 
2009 (PL nº 4781/2009), e foi arquivado no início de 
2011 em razão da mudança de legislatura, sem sua 



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 26153 

apreciação pelas comissões respectivas. Dados os 
nobres propósitos do projeto, estou reapresentando-o, 
de modo a permitir a sua discussão pelo Parlamento.

O exercício da profissão de Sociólogo foi regu-
lamentado no Brasil no ano de 1980, por meio da Lei 
nº 6.888. De acordo com esse diploma legal, uma das 
competências do sociólogo é o ensino de Sociologia 
geral ou especial nos estabelecimentos de ensino. 
Como a lei não previu ao sociólogo exclusividade na 
competência do magistério das disciplinas de Sociolo-
gia, ocorre que, tanto no ensino médio como no ensino 
superior, os sociólogos vêm gradativamente perdendo 
a cátedra de Sociologia para profissionais de outras 
áreas sem a devida formação na matéria.

A alteração que propomos na Lei nº 6.888, de 
1980, visa a atribuir competência exclusiva ao soció-
logo na atividade de docência da Sociologia, de modo 
a evitar que profissionais de outras áreas assumam 
cátedras que devem ser ocupadas pelo profissional 
da Sociologia. Nosso intuito, com essa alteração, é 
o de assegurar a qualidade das disciplinas de Socio-
logia ministradas nas escolas de ensino médio e nas 
instituições de ensino superior. Entendemos que, por 
possuir uma formação mínima de quatro anos especi-
ficamente dedicados às Ciências Sociais, o professor 
mais adequado para o ensino da Sociologia não pode 
ser outro senão o próprio sociólogo.

Entendemos que a matéria que ora submetemos à 
aprovação dos nobres pares apresenta extrema relevân-
cia do ponto de vista do mérito educacional, razão pela 
qual solicitamos apoio para sua mais célere aprovação.

Sala das sessões, 25 de maio de 2011. – Chico 
Alencar, Deputado Federal, PSOL-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.447, DE 2011 
(Da Sra. Nilda Gondim e Flávia Morais)

Altera o art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, que dispõe sobre o Es-
tatuto do Idoso e dá outras providências, 
para reduzir de sessenta e cinco para ses-
senta anos o limite de idade para o benefí-
cio da gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semi-urbanos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outu-

bro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. Aos maiores de 60 (sessenta) 
anos fica assegurada a gratuidade dos trans-
portes coletivos públicos urbanos e semi-ur-
banos, exceto nos serviços seletivos e espe-
ciais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

§1º ............................................................
§2º...................................................” (NR)

Art. 2º Fica revogado o §3º do art. 39 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A implantação de uma política nacional para as 
pessoas idosas no Brasil ocorreu por meio da Lei nº 
8.842, de 4 de janeiro de 1994. Anteriormente, não 
havia legislação específica para proteção da popula-
ção idosa, mas apenas referências no Código Civil de 
1916, Código Penal de 1940, no Código Eleitoral de 
1965 e inúmeros decretos, leis e portarias. Desde a 
edição da referida legislação, o idoso é a pessoa maior 
de sessenta anos de idade, conforme se depreende 
de seu art. 2º a seguir transcrito:

“Art. 2º Considera-se idoso, para os efei-
tos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos 
de idade.”

Embora a aprovação da Política Nacional do Ido-
so – PNI tenha sido um passo importante, somente 
com a edição do Estatuto do Idoso, por meio da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, é que foram amplia-
das as garantias à pessoa idosa. Quanto ao conceito 
de idoso, esse Estatuto manteve o mesmo já previsto 
na PNI, conforme art. 1º a seguir transcrito:

“Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, 
destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.”

Entre os principais direitos assegurados pelo Es-
tatuto do Idoso, ou seja, para todos aqueles que tive-
rem idade igual ou superior a 60 anos, destacam-se: 
atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde 
– SUS; distribuição gratuita de remédios; impedimento 
do reajuste das mensalidades dos planos de saúde de 
acordo com o critério da idade; garantia de acompa-
nhante para o idoso internado ou em observação em 
qualquer unidade de saúde; direito a 50% de descon-
to em atividades de cultura, esporte e lazer; reserva 
de 3% das unidades residenciais para os idosos nos 
programas habitacionais públicos ou subsidiados por 
recursos públicos.

No entanto, embora tenha sido estabelecido como 
pessoa idosa aquela com 60 anos ou mais de idade, 
o próprio Estatuto, no caso do direito à gratuidade de 
transporte coletivo público, faz menção à obrigatorie-
dade de conceder o benefício apenas a partir dos 65 
anos de idade, conforme se depreende do art. 39. Por 
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outro lado, no §3º desse mesmo artigo o legislador 
deixou expresso que ficará a critério do legislador local 
estender a gratuidade entre os 60 e 65 anos.

Diante da legislação hoje vigente, identificamos 
duas distorções que propomos sejam corrigidas por 
meio da aprovação do presente projeto de lei. A pri-
meira distorção é que para exercer o direito ao trans-
porte público gratuito não é válido o conceito de idoso 
previsto no Estatuto; segundo, a legislação nacional 
autoriza os Municípios a estenderem, a critério próprio, 
o direito à gratuidade de transporte para as pessoas 
na faixa etária entre 60 e 65 anos.

Em resumo, a própria legislação nacional não 
estabeleceu um conceito unificado de pessoa idosa 
e, ademais, propiciou que no País vigorem limites di-
ferentes entre as várias municipalidades. Entendemos 
que não é justo que a pessoa idosa se depare com 
garantias distintas conforme a localidade que resida.

Somos, portanto, favoráveis a que vigore um limite 
de idade único – 60 anos – para que o cidadão tenha 
acesso a todos os direitos garantidos à pessoa idosa, 
limite esse já previsto na Política Nacional do Idoso, 
desde a edição da Lei nº 8.842, de 1994; e ratificado 
pelo Estatuto do Idoso, aprovado em 2003. 

A única exceção que deverá permanecer, bastante 
justa, é o limite etário para acesso ao benefício assis-
tencial, denominado benefício de prestação continuada, 
benefício equivalente a uma aposentadoria, concedido 
àqueles que não tiveram condições de contribuir para 
a Previdência Social. Tal medida é necessária uma vez 
que a aposentadoria por idade daqueles que contribu-
íram somente é concedida aos 65 anos de idade, no 
caso do segurado do sexo masculino. Portanto, não há 
sentido em manter uma regra assistencial mais branda 
do que a vigente na Previdência Social, correndo-se 
o risco de penalizar os segurados e, por consequên-
cia, desestimular o ingresso no sistema previdenciário. 
Registre-se, ainda, que o Estatuto do Idoso já benefi-
ciou a pessoa idosa na área assistencial, na medida 
em que reduziu de 67 para 65 anos o limite de idade 
para ter acesso ao benefício de prestação continuada.

Pelas razões expostas, solicitamos aos Nobres 
Pares apoio para aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputada 
Nilda Gondim, Deputada Flávia Morais.

PROJETO DE LEI Nº 1.448, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003 – Estatuto do Desarmamento e dá 
providências correlatas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto 
do Desarmamento, para dispor sobre requisitos para 
a frequência a aulas de tiro.

Art. 2º O art. 242 da Lei n. 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a 
seguinte redação: 

“Parágrafo único. Na mesma pena incor-
re o diretor, gerente, preposto ou funcioná-
rio de entidade desportiva, estande, escola, 
clube ou academia que admite, para treina-
mento de tiro ou sua assistência, criança ou 
adolescente, ainda que acompanhado de seu 
responsável legal. (NR)”

Art. 3º A Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 
2003 – Estatuto do Desarmamento, passa a vigorar 
acrescido do art. 28-A e parágrafo único, com a se-
guinte redação: 

“Art. 28-A. As entidades de desporto men-
cionadas no art. 6º, inciso IX, estandes, esco-
las, clubes ou academias não poderão permitir 
em suas dependências ou sob sua supervi-
são a realização de tiro de treinamento ou de 
competição a pessoa que não exiba todos os 
seguintes documentos pessoais:

I – a competente autorização para por-
te de arma de fogo ou guia de trânsito para a 
finalidade do ato; 

II – o certificado de registro da arma apre-
sentada; 

III – os comprovantes mencionados no 
art. 4º, incisos I e II. 

Parágrafo único. Não se aplicam os inci-
sos I e II deste artigo para a realização de tiro 
para fins da capacitação técnica referida no art. 
4º, inciso III, em que se admite a utilização de 
arma da empresa credenciada.”

Art. 4º A o art. 33 da Lei n. 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, passa a 
vigorar acrescido do inciso III, com a seguinte redação: 

“Art. 33. .....................................................
..................................................................
III – às entidades de desporto mencio-

nadas no art. 6º, inciso IX, estandes, escolas, 
clubes ou academias que permitam em suas 
dependências ou sob sua supervisão a reali-
zação de tiro de treinamento ou de competi-
ção a pessoa que não exiba a documentação 
exigida no art. 28-A. (NR)” 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Notícia recente, publicada no jornal O Esta-
do de S. Paulo (http://www.estadao.com.br/noticias/
geral,escolas-de-tiro-aceitam-ate-menores-de-ida-
de,704325,0.htm) informa que escolas de tiro acei-
tam até menores de idade. 

Em algumas escolas os adolescentes são acei-
tos desde que acompanhados pelo responsável. En-
tendemos que nem essa situação é aceitável, vez 
que propicia a difusão da cultura da arma, totalmen-
te inapropriada para um país pacífico como o nosso. 
Tal desiderato tem, inclusive, assento constitucional, 
quando o diploma maior estabelece, já em seu art. 4º, 
como princípios da República, a defesa da paz e a so-
lução pacífica dos conflitos (incisos VI e VII). Ora se 
tais princípios são invocados no plano internacional, 
mais ainda são aplicáveis no plano interno.

Em países notoriamente armamentistas, como 
os Estados Unidos, por exemplo, é comum a reunião 
de pessoas para a prática de tiro, na companhia de 
crianças de tenra idade, que mal conseguem segurar 
revólveres e carabinas, num espetáculo belicoso que 
não queremos ver difundido no Brasil.

A circunstância apontada indica que todos os 
cuidados havidos na elaboração do Estatuto do De-
sarmamento e sua regulamentação, promovida pelo 
Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, não foram 
suficientes para coibir ações nefastas à formação dos 
jovens cidadãos. Pode significar, também, que as instân-
cias de fiscalização não são suficientemente operosas 
no sentido de se fazer cumprir a legislação menorista.

Noutro sentido, a admissão indiscriminada às 
escolas de tiro, de pessoas sobre cuja intenção não 
haja um estrito controle, pode gerar situações perigo-
sas para a sociedade, na medida em que potenciais 
delinquentes e até candidatos a terroristas possam 
ser treinados por academias e clubes de tiro que não 
exerçam tal controle sobre seus clientes.

Por essas razões propusemos as alterações do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto 
do Desarmamento, voltadas para coibir a admissão 
incontrolada de pessoas a escolas de tiro. Assim, se-
quer acompanhados do responsável serão admitidos 
crianças ou adolescentes nesses ambientes. 

A inclusão de um parágrafo único ao art. 242 do 
ECA tipifica como crime, com as mesmas penas, isto 
é, reclusão, de três a seis anos, na redação dada pela 
Lei n. 10.764, de 12 de novembro de 2003, a conduta 
do diretor, gerente, preposto ou funcionário de entida-
de desportiva, escola, clube ou academia que admite, 
para treinamento de tiro ou sua assistência, criança 
ou adolescente, ainda que acompanhado de seu res-
ponsável legal. 

Outra alteração foi a inclusão do 28-A e parágra-
fo único ao Estatuto do Desarmamento, determinando 
que as entidades de desporto mencionadas no art. 
6º, inciso IX, estandes, escolas, clubes ou academias 
não poderão permitir em suas dependências ou sob 
sua supervisão a realização de tiro de treinamento ou 
de competição a pessoa que não exiba a competente 
autorização da arma apresentada, além dos compro-
vantes mencionados no art. 4º, incisos I e II. Tais com-
provantes são a de idoneidade e de ocupação lícita e 
residência certa. Essa providência evita a admissão de 
delinquentes ou potenciais delinquentes nos citados 
ambientes, configurando, ainda, aumento da segurança 
para as pessoas de bem que aí trabalham ou treinam.

O parágrafo único trata de excepcionar, quan-
to à autorização para porte o certificado de registro 
a realização de tiro para fins da capacitação técnica, 
que é requisito para a aquisição de arma de fogo e 
seu registro e a pertinente renovação, nos termos do 
disposto no art. 4º, inciso III e art. 5º, § 2º, respectiva-
mente. Nessas hipóteses, naturalmente, se admite a 
utilização de arma da empresa credenciada que ates-
tará a capacitação técnica.

O desatendimento aos dispositivos ora incluídos 
sujeita a empresa ou entidade às penas do art. 33, que 
variam de R$100.000,00 (cem mil reais) a R$300.000,00 
(trezentos mil reais), o que asseguramos pela inclusão 
do inciso III ao art. 33 do Estatuto do Desarmamento.

Certos de que os ilustres Pares concordarão 
com a importância desta proposição para a manuten-
ção do espírito que anima a aplicação do Estatuto do 
Desarmamento e o desenvolvimento de uma cultura 
de paz, esperamos contar com o seu imprescindível 
apoio para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Dr. Rosinha.

PROJETO DE LEI Nº 1.449, DE 2011 
(Do Sr. Lourival Mendes)

Inclui no art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, a isenção de imposto de 
renda sobre salários e proventos de Portado-
res de doenças graves que não se aposentem.

O Congresso Nacional decreta:
O Art. 6º da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1998 

fica acrescido do seguinte inciso que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de ren-
da os seguintes rendimentos percebidos por 
pessoas físicas:

..................................................................



26156 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

XXIII. Os proventos de salários de traba-
lhadores regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, servidores públicos efeti-
vos e comissionados e o soldos dos militares 
que não se aposentem e sejam portadores 
de acidentes do trabalho e moléstias profis-
sional, tuberculose ativa, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, car-
diopatia grave, doença e Parkinson, doença 
de alzheimer , espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, doença 
da Pagot, contaminação por radiação ionizan-
te, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 
com base em conclusão da com base em 
conclusão de junta medica do INSS.

a) A isenção terá inicio quando do resul-
tado de pericia medica realizada pelo INSS.

b) No caso de alta médica pela junta mé-
dica do INSS, cessará a isenção. 

Justificação

Com os recentes e contínuos avanços da tecnolo-
gia aplicada à medicina, a perspectiva de cura e a redu-
ção dos efeitos de algumas moléstias é um fato concreto.

A presente proposta tem a finalidade de corrigir 
uma falha na legislação vigente que incentiva traba-
lhadores a uma possível aposentadoria precoce em 
virtude de vislumbrar a isenção sobre seus vencimen-
tos em um período de grande fragilidade psicológica 
e financeira.

A proposição vai além de benefícios financeiros, 
mas também é uma forma de manter elevada a mo-
ral do portador de doenças graves, contribuindo de 
forma significativa para a possível cura do cidadão, 
beneficiando os trabalhadores acometidos destas en-
fermidades e ao erário publico que poderá manter em 
seus quadros profissionais qualificados e habilitados.

Não é justo que os aposentados tenham di-
reito a isenção do imposto de renda sobre os seus 
proventos e os trabalhadores na ativa acometidos 
das mesmas enfermidades sejam obrigados a re-
colher, na fonte, um valor sobre seus vencimentos, 
simplesmente por não se entregarem a enfermidade, 
e insistirem em continuar produzindo e servindo a 
suas famílias e ao nosso país. 

Com estas breves explanações submetemos a 
apreciação dos nossos pares o presente projeto de lei.

Câmara dos Deputados, 25 de maio de 2011 . – 
Deputado Federal Lourival Mendes, (PT do B-MA).

PROJETO DE LEI Nº 1.450, DE 2011 
(Do Sr. Roberto Britto)

Eleva a alíquota do IPI incidente sobre 
bebidas alcoólicas, armas de fogo e mu-
nições em 5% e altera a redação da Lei nº 
10.201/2001 destinando a arrecadação de-
corrente ao Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do artigo 2º da 

Lei nº 10.201, de 2001, para destinar 5% do Imposto 
dos Produtos Industrializados (IPI) arrecadados sobre 
bebidas alcoólicas, armas de fogo e munições ao Fun-
do Nacional de Segurança Pública – FNSP. 

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.201, de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Constituem recursos do FNSP:
..................................................................
V – 5% (cinco por cento) da arrecadação 

do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) de que trata o art. 46 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Na-
cional), incidentes sobre bebidas alcoólicas, 
armas de fogo e munições; e

VI – outras receitas.

Art. 3º Fica elevado em 5% (cinco por cento) a 
alíquota do IPI incidente sobre bebidas alcoólicas, ar-
mas de fogo e munições.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

É inegável que o consumo de bebidas alcoólicas 
tem forte influência no cometimento de atos de violên-
cia, circunstância que acena com a necessidade de 
incrementar o volume de recursos públicos destinados 
aos órgãos de segurança pública.

De outra parte, a arrecadação tributária, além da 
função primordial de financiar as atividades do Estado, 
pode ser utilizada para incentivar ou para desestimular 
determinadas condutas delituosas.

Nesse contexto, torna-se imperioso, de um lado, 
aumentar a tributação sobre determinados produtos 
industrializados que contribuem para o aumento da 
violência e, de outro, criar mecanismos que restrinjam 
práticas comerciais tendentes a incrementar a crimi-
nalidade, dotando os órgãos de segurança publica de 
recursos indispensáveis ao seu efetivo combate.

Por meio da elevação da alíquota do IPI sobre 
bebidas alcoólicas, armas de fogo e munições, objeto 
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da presente proposição, se espera a redução no res-
pectivo consumo

Os recursos arrecadados com a majoração da 
carga tributária serão destinados ao Fundo Nacional 
de Segurança Pública – FNSP, de que trata a Lei n. 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para consecução 
de seus objetivos.

Com a implantação dessas medidas, estamos 
certos de que muitos recursos usados na prevenção 
e combate de atos de violência serão economizados, 
razão pela qual contamos com o apoio de nossos pa-
res na aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Roberto Britto, PP-BA.

PROJETO DE LEI Nº 1.451, DE 2011 
(Do Sr. Wilson Filho)

Concede benefício tarifário para estu-
dantes carentes no serviço de transporte 
coletivo interestadual de passageiros, nos 
termos especificados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º Fica garantido a estudantes carentes o 

desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do 
bilhete de passagem do serviço de transporte coletivo 
interestadual de passageiros.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se carente 
o estudante cuja renda familiar seja igual ou inferior a 
três salários mínimos.

§ 2º O benefício de que trata o caput abrange os 
estudantes matriculados em cursos regulares do ensi-
no infantil, fundamental, médio e superior, bem como 
em cursos técnicos e profissionalizantes.

§ 3º Para viabilizar o desconto referido no caput, 
o poder público concedente e as empresas prestado-
ras do serviço adotarão as providências cabíveis para 
o atendimento ao disposto no caput do art. 35 da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 4º Serão defi nidos em regulamento os meca-4º Serão defi nidos em regulamento os meca-º Serão definidos em regulamento os meca-
nismos e os critérios para o gozo do benefício tarifário 
concedido nos termos desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A exemplo do que já acontece em relação aos 
idosos e às pessoas com deficiência física, esta pro-
posição intenta oferecer aos estudantes carentes um 
benefício tarifário no serviço de transporte coletivo in-
terestadual de passageiros. Com o desconto de 50% 
no valor do bilhete de passagem ficará mais fácil para 
crianças e jovens oriundos de famílias de baixa renda 

viajarem entre estados brasileiros, acompanhados de 
seus pais ou não.

Entendemos que é importante tal benefício por 
existir dificuldade do estudante arcar com as despe-
sas de locomoção. Além disso as experiências cultu-
rais proporcionadas por uma viagem podem e devem 
fazer parte do processo educacional. Não obstante, 
famílias com renda de igual ou inferior a três salários 
mínimos dificilmente dispõem de recursos para uma 
viagem de férias, o que priva seus integrantes dessas 
experiências enriquecedoras.

Ainda para viabilizar o benefício, estamos pre-
vendo que o poder público concedente e as empre-
sas prestadoras do serviço adotarão as providências 
cabíveis para o atendimento ao disposto no caput do 
art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, isto é, 
para garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos em andamento. No Estatuto do Idoso, essa 
previsão encontra-se presente em regulamento, mas 
preferimos trazê-la para o corpo da lei como forma de 
minimizar eventuais polêmicas em torno da questão 
do financiamento do benefício.

Ainda tomando como exemplo o Estatuto do Idoso, 
remetemos à regulamentação as questões operacio-
nais envolvidas na concessão do desconto pretendido, 
como os meios de comprovação de renda e de acesso 
ao bilhete passagem com desconto.

Diante do mérito social da proposta, esperamos 
vê-la aprovada o mais rapidamente possível.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Wilson Filho, PMDB-PB.

PROJETO DE LEI Nº 1.452, DE 2011 
(Do Sr. Wilson Filho)

Concede benefício tarifário para pro-
fessores carentes no serviço de transporte 
coletivo interestadual de passageiros, nos 
termos especificados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 6º Fica garantido a professores carentes, 

por motivo do exercício da profissão, o desconto de 
50% (cinquenta por cento) no valor do bilhete de pas-
sagem do serviço de transporte coletivo interestadual 
de passageiros.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se carente 
o professor cuja renda familiar seja igual ou inferior a 
três salários mínimos.

§ 2º O benefício de que trata o caput abrange os 
professores em atividade nos cursos regulares do en-
sino infantil, fundamental, médio e superior, bem como 
de cursos técnicos e profissionalizantes.

§ 3º Para viabilizar o desconto referido no caput, 
o poder público concedente e as empresas prestadoras 
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do serviço adotarão as providências cabíveis para o 
atendimento ao disposto no caput do art. 35 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 7º Serão defi nidos em regulamento os meca-7º Serão defi nidos em regulamento os meca-º Serão definidos em regulamento os meca-
nismos e os critérios para o gozo do benefício tarifário 
concedido nos termos desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A exemplo do que já acontece em relação aos 
idosos e às pessoas com deficiência física, esta pro-
posição intenta oferecer aos professores carentes um 
benefício tarifário no serviço de transporte coletivo in-
terestadual de passageiros. 

Entendemos que é importante tal benefício uma 
vez que o profissional que se dedica à transferência 
do ensino e do conhecimento merece ter o direito a 
diminuição de despesas com sua locomoção entre o 
local onde mora e o local onde ensina. Este fato fica 
evidente quando se afirma o requisito essencial de 
que este direito ao desconto só é possível se o pro-
fessor estiver em locomoção por motivo do exercício 
da profissão.

Ainda para viabilizar o benefício, estamos pre-
vendo que o poder público concedente e as empre-
sas prestadoras do serviço adotarão as providências 
cabíveis para o atendimento ao disposto no caput do 
art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, isto é, 
para garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos em andamento. No Estatuto do Idoso, essa 
previsão encontra-se presente em regulamento, mas 
preferimos trazê-la para o corpo da lei como forma de 
minimizar eventuais polêmicas em torno da questão 
do financiamento do benefício.

Ainda tomando como exemplo o Estatuto do Idoso, 
remetemos à regulamentação as questões operacio-
nais envolvidas na concessão do desconto pretendido, 
como os meios de comprovação de renda e de acesso 
ao bilhete passagem com desconto.

Diante do mérito social da proposta, esperamos 
vê-la aprovada o mais rapidamente possível.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Wilson Filho.

PROJETO DE LEI Nº 1.453, DE 2011 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Dá nova redação à Lei nº 11.096, de 13 
de janeiro de 2005, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º .................................................................
§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a 

brasileiros não portadores de diploma de curso supe-
rior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o 
valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio), e aos 
filhos dos policias federais ou estaduais que morreram 
no cumprimento do dever profissional. 

II – Acrescente-se aos incisos ao caput do art. 
2º um inciso IV, com a redação que se segue: 

Art. 2º .......................................................
..................................................................

IV – aos filhos dos policias federais ou estaduais 
que morreram no cumprimento do dever profissional.

III – Acrescente-se ao art. 3º um § 2º, com a re-
dação que se segue, renomeando-se o atual parágrafo 
único para § 1º: 

Art. 3º .....................................................
§ 1º .........................................................
§ 2º Não se aplica o disposto no caput 

deste artigo aos filhos dos policias federais 
ou estaduais que morreram no cumprimento 
do dever profissional, os quais, regularmente 
inscritos no programa, serão automaticamente 
selecionados

Art. 2º A União disciplinará a reserva de cotas 
nas universidades públicas federais para os filhos 
dos policiais federais mortos no cumprimento do de-
ver profissional.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A insegurança pública é notória em nosso País, 
sendo constatada, diariamente, nos meios de comu-
nicação, que estão sempre noticiando casos de mor-
tes de policiais no enfrentamento com marginais que, 
com sua ações criminosas, atormentam a população 
brasileira.

Como corolário dessas mortes, decorre um fato 
invisível para a população em geral, que são os dra-
mas familiares graves, que atingem a família do po-
licial morto, a qual, embora relativamente amparada 
pela percepção da pensão, irá sofrer, além do trauma 
emocional, um abalo nas finanças domésticas, uma 
vez que o valor da pensão, regra geral, é menor que 
o salário do policial em atividade e não inclui outras 
rendas provenientes do trabalho que o policial falecido 
desenvolvia nas horas de folga.

Como forma de minimizar essa situação, a pre-
sente proposição pretende garantir aos filhos do poli-
cial morto em serviço o acesso à educação, de forma 
subsidiada pelo Estado. Para isso, estamos propondo 
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alterações na Lei que define o PROUNI, assegurando 
a esses jovens a concessão de bolsa de estudo inte-
gral e o aceso automático aos benefícios do programa, 
desde que nele sejam regularmente inscritos.

Pela justiça das medidas propostas para com os 
cidadãos brasileiros que diariamente arriscam suas 
vidas para garantir a todos os brasileiros a sua integri-
dade física e do seu patrimônio, espero contar com o 
apoio dos meus Pares para a aprovação da proposição.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputado 
Roberto de Lucena.

PROJETO DE LEI Nº 1.454, DE 2011 
(Do Sr. João Dado)

Altera o Decreto-lei no 1.593, de 21 de 
dezembro de 1977, a legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI so-
bre os produtos classificados no código 
2402.20.00 da TIPI e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os produtos classificados no código 

2402.20.00 da TIPI, estarão sujeitos, por unidade ou 
por determinada quantidade de produto, ao Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, determinado 
pela composição:

I – do valor fixado em reais, por vintena ou por 
determinada quantidade de produto, conforme tabela de 
enquadramento fiscal disposta na NC (24-1) da TIPI e ;

II – de um valor adicional variável, que será obtido 
mediante a aplicação de alíquota disposta na TIPI sobre 
doze e meio por cento do preço do produto no varejo, 
deduzido o valor fixado em reais disposto no inciso I;

§ 1º O imposto devido a ser recolhido será o 
somatório do valor fixado em reais disposto no inciso 
I, com o valor adicional variável disposto no inciso II;

§ 2º O valor mínimo devido de acordo com o §1º, 
será o estabelecido na tabela de enquadramento fis-
cal, disposta no inciso I, mesmo que o valor adicional 
variável, disposto no inciso II, seja negativo;

§ 3º O valor fixado em reais, disposto na tabela 
de enquadramento fiscal dos produtos classificados 
no código 2402.20.00 da TIPI NC (24 – 1) , poderá 
ser alterado pelo Poder Executivo, tendo em vista o 
comportamento do mercado e deverá ser atualizado 
anualmente pelo índice de correção dos preços dos 
cigarros no mercado nacional para cada classe de en-
quadramento fiscal, conforme disposto em regulamento. 

§ 4 O reajuste de que trata o parágrafo anterior 
será uniformemente aplicado para todas as classes 
de enquadramento fiscal para que sejam mantidas 
as proporções do valor do IPI entre as suas classes.

Art. 2º A Receita Federal do Brasil no âmbito de 
suas competências, editará no prazo máximo de 60 (ses-

senta) dias a contar da data de publicação desta Lei, 
os atos necessários à aplicação dos seus dispositivos.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O Brasil é considerado um dos países com a 
legislação mais avançada para o controle do tabagis-
mo, enunciado pela Organização Mundial de Saúde, 
na abertura da Convenção Quadro para o Controle do 
Tabaco no país, que afirma textualmente que o Brasil 
é um dos mais avançados países com considerável 
legislação para o controle do tabagismo. 

O Banco Mundial, no “Documento de Discussão 
– Saúde, Nutrição e População (HNP), Controle do 
Tabagismo no Brasil”, publicado em agosto de 2007, 
preparado pelo seu Departamento de Desenvolvimen-
to Humano – Região da América Latina e do Caribe, 
fez uma avaliação sobre o desempenho das políticas 
de controle do tabagismo no Brasil como previsto na 
Convenção Quadro. Destacamos nessa avaliação a 
Introdução, para contextualizar o tema à necessidade 
de reestruturação da tributação federal sobre o mer-
cado de cigarros no Brasil com o objetivo de avaliar a 
situação do tabagismo no país e o papel do Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo em seu esforço 
para controlá-lo.

Nessa avaliação o Banco Mundial concluiu que 
de acordo com a evidência disponível, verificou-se 
que desde o início da década de 1990 houve um sig-
nificativo declínio na prevalência do tabagismo e no 
consumo total de cigarros por adulto. No entanto, o 
tabagismo está mais concentrado entre grupos popu-
lacionais com baixo nível de educação e que também 
devem ser os mais pobres.

E também, que O Programa Nacional de Con-
trole do Tabagismo é considerado extremamente 
inovador, ainda que focado principalmente em ações 
não-relacionadas aos preços dos derivados do tabaco, 
os instrumentos relacionados aos preços podem ser 
usados de forma mais efetiva e incorporados ao Progra-
ma. Neste ponto, há duas recomendações específicas:

• No curto prazo, retomar o preço real dos 
cigarros praticado em 1993; Para isso, seria 
necessário um aumento de 23% do preço mé-
dio de 2005 ou de 118% sobre a taxa média 
do IPI de 2005;

• No longo prazo, elevar o percentual do 
preço de varejo que corresponde à taxa do IPI 
de 20% para aproximadamente 40%. 
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Em conjunto com os aumentos nos impostos, o 
Governo deverá continuar a combater a venda ilegal 
de cigarros e dar uma maior ênfase à revitalização das 
redes estaduais e municipais de controle do tabaco, o 
que exigirá recursos financeiros adicionais. 

Entre outras medidas, ter uma tributação forte é 
de fundamental importância, daí a necessidade des-
te programa estar articulado com outros setores do 
governo, constituindo-se em um programa amplo, ou 
seja, um programa de Estado e que tenha um estatuto 
legal que legitime o sistema de tributação.

No aspecto tributário, as Leis que regulam o se-
tor e estabelecem o sistema de tributação, no âmbito 
federal, encontram-se desatualizadas no contexto do 
ordenamento jurídico necessário à regulamentação 
da Carta Magna de 1.988, que ainda carecem de leis 
complementares e ordinárias convergentes com os seus 
princípios, tanto pela importância que têm o sistema 
tributário como instrumento de política econômica para 
regulação de qualquer setor da economia, principal-
mente sobre a venda e consumo de cigarros, como pela 
sua complexidade e importância para a arrecadação 
governamental e adequação ao acordo internacional 
firmado pelo Brasil através da Convenção Quadro.

A legislação atual do setor é composta pelo De-
creto Lei 1.593/77 como instrumento norteador do 
sistema regulatório e tributário e de uma gama de 
dispositivos difusos em outras Leis, inclusive uma Me-
dida Provisória de número 2.158-35 de 2.001, que 
regula o setor de fabricação de cigarros. Insuficiente, 
no entanto, para corrigir distorções concorrenciais 
que surgem decorrentes da assimetria tributária que 
o Decreto 3.070/99 provoca e para que as autorida-
des tributárias exerçam, através da sua aplicação, o 
cumprimento das metas de arrecadação sobre o setor, 
estabelecidas no interesse social.

A aplicação dessa Lei promoverá um ajusta-
mento nos preços médios dos cigarros em patamar 
mais elevado de forma geral para todas as classes e 
marcas, tendo-se em conta que no Brasil o preço do 
cigarro popular, na sua maior faixa, é muito inferior ao 
que é praticado na maioria dos países com economias 
menores ou iguais a nossa para produtos similares, 
mesmo sendo o nosso mercado consumidor um dos 
cinco maiores do mundo o nosso cigarro ainda é o 
sexto mais barato do mundo. 

O resultado esperado é que uma tributação sem 
assimetria venha a restabelecer a neutralidade do im-
posto do ponto de vista concorrencial e estabeleça o 
equilíbrio competitivo no mercado, evitando que em-
presas individualmente exerçam o poder de mercado 
na fixação dos preços sem, no entanto, maximizar a 
eficiência econômica.

Também que atenda a outros requisitos governa-
mentais, como o controle sobre o consumo, nível de 
arrecadação tributária, equilíbrio competitivo, maior 
possibilidade de escolha para o consumidor, autono-
mia do país na produção interna de produtos acaba-
dos e abertura do mercado internacional de cigarros, 
além de promover a inclusão de todos os fabricantes 
de cigarros no Brasil no mercado formal, melhorando 
o ambiente de negócios e a transparência do setor 
para a sociedade.

Outro aspecto relevante que esse Projeto de Lei 
suscita é o de promover o pequeno empresário à con-
dição de cidadania, pela inclusão no mercado formal 
e pela pacificação do setor de fabricação de cigarros 
em relação a sua regulamentação, pois a falta de um 
conjunto de leis e regulamentos harmônicos e atualiza-
dos com as necessidades do setor é, historicamente, 
a causa de um grande número de ações judiciais para 
quem busca soluções para suas dificuldades, como 
última instância, antes da informalidade. 

Os ajustes propostos pelo projeto de Lei são para 
promover a justiça tributária e recuperar os níveis his-
tóricos da arrecadação desse imposto em comparação 
com os valores efetivamente arrecadados atualmente, 
que poderá promover uma recuperação da arrecada-
ção em mais de 1,6 bilhão por ano, com a mudança 
do seu sistema de tributação. 

A Organização Mundial de Saúde apresentou um 
relatório sobre o consumo e o mercado de cigarros no 
Brasil, em que aborda aspectos microeconômicos do 
mercado de cigarros brasileiro, demonstrando que a 
elasticidade da demanda, a curto prazo, é negativa e 
que para cada 1% de aumento nos preços dos cigar-
ros corresponderá uma redução de apenas 0,4% no 
consumo, ou seja, os aumentos de preços são absor-
vidos pela demanda no longo prazo.

No entanto, o aumento na tributação, mesmo que 
insuficiente, corrobora com outros fatores que influem 
na retração da oferta de cigarros por parte das indús-
trias, tais como: as iniciativas de controle do consumo 
do tabaco; as restrições legais ao consumo; a proibição 
de venda para o público de menor idade; e, as cam-
panhas de esclarecimento e educação pública, para 
a controvérsia do fumo versus saúde.

Esse modelo é denominado como Sistema de 
Tributação Misto do IPI para cigarros – (STM) e tem 
como objetivo neutralizar o efeito do tributo, do ponto 
de vista concorrencial, ao alcançar o valor de mercado 
das marcas líderes que não são oneradas proporcional-
mente ao seu preço de venda ao consumidor final, as 
quais são beneficiadas numa clara assimetria tributária 
em relação aos produtos mais baratos e destinados 
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ao público de baixa renda que paga o mesmo IPI dos 
produtos similares das marcas líderes.

Demonstração do Sistema de Tributação Mis-
to do IPI

O IPI Total será o montante equivalente ao IPI 
por valor fixo, “ad rem”, e de um valor adicional, IPI 
“ad valorem”, obtido pela aplicação da alíquota má-
xima do IPI para cigarros que consta na TIPI, sobre 
uma base de cálculo de 12,5% do preço ao consumi-
dor final no varejo.

Outrossim, se o IPI Total for menor que o IPI “ad 
rem” por vintena, então o IPI “ad rem” será considera-
do como o IPI Total. 

Onde:
PC = Preço ao Consumidor no mercado, por vin-

tena e em reais
BC = Base de Cálculo
IPI Total = Incidência 
CTR = Carga Tributária Relativa;
Cigarro popular 
IPI Fixo ad Rem para a classe I = 0,764 
PC = 3,25
BC = (3,25 * 12,5%) = 0,4063 
IPI Total = (0,4063 * 330%) = 1,3406
IPI adicional “ad valorem” = (1,3406 – 0,764) = 

0,5766
CTR = (1,3406 / 3,25) * 100 = 41,25%
Cigarro premium
IPI Fixo ad Rem para a classe IV-R = 1,397
PC = 5,50
BC = (5,50 * 12,5%) = 0,6875 
IPI Total = (0,6875 * 330%) = 2,2688
IPI adicional “ad valorem” = (2,2688 – 1,397) = 

0,8718
CTR = (2,2688/5,50) * 100 = 41,25%

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado João Dado.

PROJETO DE LEI Nº 1.455, DE 2011 
(Do Sr. João Campos)

Altera a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 
1994, que concede passe livre às pessoas 
portadoras de deficiência no sistema de 
transporte coletivo interestadual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo à Lei nº 

8.899, de 29 de junho de 1994, que concede passe 
livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema 
de transporte coletivo interestadual, para determinar 
a abrangência do benefício.

Art. 2º O art. 1º, da Lei nº 8.899, de 29 de junho 
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

Art. 1º ......................................................
Parágrafo único. Para a finalidade do ca-

put, entende-se como sistema de transporte 
coletivo interestadual aquele formado pelos 
modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e 
aéreo. (NR).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
sessenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, concede 
a gratuidade do transporte interestadual às pessoas 
com deficiência, o chamado “passe livre”.

Acontece que, por uma omissão legislativa, o 
mencionado dispositivo não especificou a natureza do 
transporte que a pessoa com deficiência tem direito.

As espécies de transporte recebem o nome téc-
nico de “modais”.

Lei nº 8.899/1994
Art. 1º É concedido passe livre às pessoas porta-

doras de deficiência, comprovadamente carentes, no 
sistema de transporte coletivo interestadual.

Em decorrência desta lacuna, o decreto que re-
gulamentou a matéria, disciplinou a questão somente 
no âmbito do Ministério do Transporte, possibilitando 
o passe livre às pessoas portadoras de deficiência so-
mente nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.

Isto significa que, em virtude dessa imperfeição 
legislativa, as pessoas com deficiência, comprovada-
mente carentes ficaram, privadas do transporte aéreo 
gratuito.

É importante ressaltar que a o art. 35, da Lei nº 
9.074/1995, que disciplina as concessões e permissões 
de serviços públicos, determina que novos benefícios 
tarifários sejam concedidos por intermédio de lei.

Art. 35. A estipulação de novos benefícios ta-
rifários pelo poder concedente, fica condicionada à 
previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simul-
tânea revisão da estrutura tarifária do concessionário 
ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato.

Parágrafo único. A concessão de qualquer benefí-
cio tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe 
ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob 
qualquer pretexto, o benefício singular.

De outra parte, a proposta em tela está funda-
mentada no princípio da igualdade, consagrado no art. 
5º, da Constituição Federal.
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De acordo com a célebre lição ministrada pelo 
filósofo Aristóteles:

“O princípio da igualdade consiste em 
tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na medida em que se desigualam”.

Indiscutivelmente, a presente iniciativa beneficia-
rá as pessoas portadoras de deficiência, comprovada-
mente carentes, que necessitam do transporte aéreo, 
muitas vezes para o tratamento de graves problemas 
de saúde, mas que não possuem condição financeira 
para utilizar esse meio de locomoção.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus 
pares, para aprovação do presente projeto, principal-
mente, pelo alcance social da proposta. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – João 
Campos, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.456, DE 2011 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao 
art. 99 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, para aprimorar a arrecadação e a 
distribuição dos recursos administrados 
pelo Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição – ECAD. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 99 da Lei nº 9.610, de 19 de feverei-

ro de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos 6º e 7º.

“Art. 99. ..................................................
§ 1º...........................................................
§ 6º O escritório central repassará a cada 

Município 50% do valor correspondente à res-
pectiva arrecadação mensal para aplicação 
exclusiva nos programas desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura. 

§ 7º Cabe à Secretaria Municipal de Cul-
tura fiscalizar o escritório central, as associa-
ções e os usuários de música, sem prejuízo 
da fiscalização própria do escritório central. 

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

Justificação

O Escritório Central de Arrecadação e Distribui-
ção (ECAD), sociedade civil de natureza privada, foi 
instituído pela Lei Federal nº 5.988/73 e segue os pre-
ceitos dos dispositivos da Lei n° 9.610, de 1998 (Lei 
dos Direitos Autorais).

Compete à sociedade aos legisladores observar 
as lacunas e as oportunidades de aprimoramento das 

instituições. Nesse contexto, Nobres Colegas, apresento 
o Projeto de Lei em tela. Uma instituição de grande sig-
nificado como o ECAD pode e deve robustecer-se ano 
após ano. É o escopo das alterações aqui propostas.

O volume de recursos financeiros administrado 
pelo ECAD é vultoso e exige cada vez mais cuidado, 
rigor e seriedade na sua destinação. Não resta dúvida 
de que ainda mais pode ser arrecadado e muito melhor 
pode ser feito em todo o sistema.

O modelo atual facilita o desvio de recursos, pois 
não existe uma fiscalização adequada dos usuários 
de música, fonte de recursos para os detentores dos 
direitos autorais. Tampouco se conhece da lisura das 
atividades das associações e escritório central. Não 
se trata de insinuar irregularidades, mas proporcionar 
um novo horizonte para todo o segmento.

Aumento substancial dos recursos, maior prote-
ção para autores, fortalecimento da instituição e valo-
rização da transparência, tudo isso tende a estabele-
cer uma nova realidade do setor. Estamos convictos 
de que a sociedade terá um retorno consagrador com 
os recursos dos direitos autorais, de forma a valorizar 
os valores culturais e regionais. E o mais importante: 
sem sacrifícios nem prejuízos para os demais atores 
envolvidos.

A atuação vigorosa das secretarias municipais de 
cultura vai intensificar a fiscalização, pois a arrecada-
ção municipal pode ser expressivamente incrementada. 
Além disso, haverá recursos para novos e melhores 
programas e ações voltados para a cultura.

Nobres Colegas Parlamentares, esses são os 
argumentos que me deixam tranquilo e na certeza de 
dar uma nova feição ao ECAD, de modo a colocá-lo 
mais próximo da sociedade, mais justo e mais eficien-
te. Preciso do apoio de todos para a aprovação deste 
importante Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Ratinho Junior, PSC-PR.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 224, DE 2011 

(Do Sr. João Campos e outros)

Susta a aplicação da decisão do Su-
premo Tribunal Federal proferida na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 
e Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 132, que reconhece a 
entidade familiar da união entre pessoas 
do mesmo sexo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a decisão do Supremo Tribunal 

Federal proferida na Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) 4277 e Arguição de Descumprimento de 
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Preceito Fundamental (ADPF) 132, que reconhece a 
estabilidade da união homoafetiva, anulando-se todos 
os atos dela decorrentes.

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

Justificação

A DECISÃO DO STF
No dia 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal 

Federal, em decisão proferida na Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, que 
reconhece a entidade familiar da união entre pessoas 
do mesmo sexo.

O STF, a pretexto de interpretar o § 3º, do art. 
226, da Constituição Federal, reconheceu a união en-
tre pessoas do mesmo sexo.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhe-
cida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento. (grifei)

A mencionada decisão, em razão da sua natu-
reza jurídica, tem efeito vinculante e alcança toda a 
sociedade.

Em linguagem menos técnica, significa que, a 
partir da citada decisão, a união entre pessoas do 
mesmo sexo passa a ter o mesmo tratamento jurídico 
conferido aos casais heterossexuais.

O órgão máximo do Poder Judiciário entendeu 
que: o regime jurídico das uniões estáveis, previsto 
no art. 1.723, do Código Civil, aplica-se às uniões ho-
moafetivas.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar 
a união estável entre o homem e a mulher, configurada 
na convivência pública, contínua e duradoura e estabe-
lecida com o objetivo de constituição de família. (grifei)

Os parceiros homossexuais, em decorrência da 
mencionada decisão, conquistaram estabilidade finan-
ceira, por intermédio de direitos básicos conferidos a 
uma relação familiar, tais como: nome; alimentos; pen-
são por morte; assistência; adoção; fidelidade; honra; 
memória; sucessão; e divisão de bens.

É importante ressaltar que o STF criou os direitos 
acima relacionados a pretexto de exercer a competên-
cia estabelecida pelo inciso I, alínea “a”, art. 102, CF, 
de interpretar norma constitucional, na condição de 
guardião da Magna Carta.

Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
-lhe: (grifei)

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal ou estadual e 
a ação declaratória de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal; (grifei)

DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER 
LEGISLATIVO

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa 
sustar, com fundamento na competência do Congres-
so Nacional, prevista nos incisos V e XI, do art. 49, 
da Constituição Federal, os efeitos da decisão do Su-
premo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, 
que reconheceu a estabilidade da união homoafetiva, 
anulando-se todos os atos dela decorrentes.

Sem entrar no mérito da questão, constata-se, 
do exame e análise do texto da controvertida decisão, 
que o Supremo Tribunal Federal extrapolou o seu po-
der de interpretar norma constitucional, estabelecido 
pelo inciso I, alínea “a”, art. 102, CF.

Efetivamente, a questionada decisão invade a 
competência do Poder Legislativo, porque cria obriga-
ções e restringe direitos, situação que somente pode 
ocorrer por intermédio de lei, em sentido formal e mate-
rial, consistente na norma geral e abstrata de conduta, 
aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, 
em consonância com o princípio da legalidade consa-
grado no inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal. 

Art. 5º .. ................................................ .
II – ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtu-
de de lei; (grifei)

Isto significa, em termos mais simples, que o 
parlamentar deve legislar, o juiz decidir e o adminis-
trador executar.

A discutida decisão desrespeitou, também, a 
teoria da tripartição dos poderes, estabelecida no art. 
2º, da Magna Carta.

Art. 2º São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. (grifei)

A decisão em tela usurpou atribuição da União 
a quem cabe, por seu órgão legislativo – Congresso 
Nacional, privativamente, legislar sobre direito civil, 
nos termos do inciso I do art. 22, da CF.

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-
toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do tra-
balho. (grifei)

Mais que isso, o julgamento equivocada do STF 
alterou o texto do § 3º, do art. 226, da Constituição Fe-



26164 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

deral, que normalmente dependeria de um processo 
legislativo complexo destinado à provação de emenda 
à Constituição, por intermédio de uma simples decisão.

Por oportuno, é importante distinguir a atividade 
de interpretar a lei, atribuída ao Poder Judiciário, do 
trabalho de criar lei, conferido ao Poder Legislativo.

De acordo com o dicionário Aulete, interpretar 
significa: dar o sentido, explicar palavra, texto, lei etc.

De outro lado, criar significa: dar existência, ori-
gem, conceber.

Indiscutivelmente, o STF, quando concedeu aos 
parceiros homossexuais os direitos básicos conferidos 
a uma relação familiar normal, tais como: nome; ali-
mentos; pensão por morte; assistência; adoção; fide-
lidade; honra; memória; sucessão; e divisão de bens, 
ultrapassou os limites da interpretação da norma cons-
titucional, criando uma nova lei.

DA DEFESA DA COMPETÊNCIA DO PODER 
LEGISLATIVO

Os incisos V e XI, do art. 49, da Carta Política, 
preconizam que é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional zelar pela preservação de sua com-
petência legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes; (grifei)

O quadro acima descrito demonstra, de manei-
ra bastante evidente, que o Poder Judiciário invadiu a 
esfera de competência do Legislativo.

O Poder Legislativo é o único competente para 
criar direitos e obrigações nas relações intersubjetivas.

Isto significa que nenhuma outra autoridade, por 
mais respeitada que seja, tem competência para legislar 
em seu lugar, sob pena de usurpação de atribuições.

A competência do Supremo Tribunal Federal para 
interpretar normas constitucionais não pode ser com-
preendida como prerrogativa para complementar a 
Constituição Federal, muito menos como competência 
para inovar no campo legislativo.

É importante sublinhar que a competência pre-
vista no inciso XI, do art. 49, da Constituição Federal, 
tem natureza de verdadeiro controle político de consti-
tucionalidade, pois se as decisões proferidas pelo Po-
der Judiciário exorbitam das suas atribuições é porque 
contrariam as regras de competência estabelecidas 
pela Magna Carta.

Sobre o assunto Montesquieu já advertia que “é 
experiência eterna que todo aquele que detém poder 
tende a abusar dele”.

Assim, é imprescindível que o poder detenha o 
poder. O confronto pode vir a acontecer, o que seria 
lastimável para a democracia que estaria sendo cons-
purcada, exatamente, por aquele que detém a compe-
tência para restaurar o ordenamento jurídico quando 
lesado, mas não para criar obrigações, deveres, direitos 
e poderes ao arrepio do legislador.

DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS 
EFEITOS DOS ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

Portanto, resta ao Congresso Nacional, zelando 
pela preservação de sua competência legislativa, fa-
zer uso do remédio a ele atribuído pelo inciso XI, do 
art. 49, da Constituição Federal, combinado por ana-
logia, com a prerrogativa que lhe confere o inciso V, 
do mesmo artigo.

Não resta dúvida que, se o Poder Legislativo pode 
sustar os efeitos de atos abusivos do Poder Executivo, 
para o atendimento à prerrogativa de zelo pela preser-
vação de sua competência legislativa, o mesmo remé-
dio deve ser estendido a esta Casa, para suspender 
os atos ilegais do Poder Judiciário, sempre dentro do 
princípio de dar à norma constitucional a necessária 
eficácia à consecução dos objetivos do constituinte, 
dentre eles, o princípio da separação dos poderes.

Vale lembrar que a interpretação da Constituição 
não pode ser levada a efeito por uma análise isolada 
de um de seus dispositivos, mas conforme todo do 
ordenamento jurídico por ela instituído, sob pena de 
inexequibilidade. 

No caso em tela, se não for possível sustar os 
efeitos da decisão que extrapolou a competência do 
Poder Judiciário, o ordenamento jurídico e a indepen-
dência dos Poderes serão afetados e, consequente-
mente, a própria ordem constitucional.

Na realidade, a possibilidade de o Poder Legisla-
tivo suspender os efeitos dos atos abusivos do Poder 
Judiciário está inserida no sistema de freio e contra-
peso (check and balance), essência do mecanismo da 
separação dos poderes proposto por Montesquieu no 
período da Revolução Francesa.

Para tanto, a Constituição Federal consagra um 
complexo mecanismo de controles recíprocos entre 
os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um 
poder controle os demais e por eles seja controlado. 

Conclui-se, portanto, que o Congresso Nacional 
deve adotar as medidas que lhe são devidas para a 
mantença da harmonia em nosso ordenamento jurídi-
co, fazendo uso do remédio que lhe foi conferido pelos 
incisos V e XI, do artigo 49, da Constituição Federal, 
contra usurpações dessa natureza, sob pena de des-
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mantelamento da democracia e a quebra do próprio 
sistema jurídico da Nação, com o estabelecimento de 
odioso absolutismo.

Convencidos dos argumentos aqui esposados, 
deputados que integram FPE – Frente Parlamentar 
Evangélica do Congresso Nacional, em reunião, na ter-
ça-feira passada, deliberaram por apresentar o presente 
Projeto de Decreto Legislativo, no zelo da competência 
do Legislativo e também com caráter preventivo em 
relação a outras decisões que o STF poderá prolatar 
no futuro eivadas de ilimitado ativismo que configure 
a invasão de competência do legislativo.

À luz de todo exposto, conto com o apoio dos 
nobres Pares para aprovar o presente Projeto de De-
creto Legislativo, com o objetivo de sustar a decisão do 
Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, 
que reconheceu a estabilidade da união homoafetiva, 
anulando-se todos os atos dela decorrentes.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – João 
Campos, Deputado Federal.

Proposição: PDC nº 224/11

Autor da Proposição: JOÃO CAMPOS E OUTROS

Ementa: Susta a aplicação da decisão do Supremo 
Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, que 
reconhece a entidade familiar da união entre pessoas 
do mesmo sexo.

Data de Apresentação: 25-5-11

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Confirmadas    51
Não Conferem    0
Fora do Exercício   0
Repetidas    0
Ilegíveis    0
Retiradas    0
Total     51

Assinaturas Confirmadas

1 ANDREIA ZITO PSDB RJ
2 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
3 AUREO PRTB RJ
4 CARLOS MAGNO PP RO
5 DR. ADILSON SOARES PR RJ
6 EDMAR ARRUDA PSC PR
7 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
8 ERIVELTON SANTANA PSC BA
9 EROS BIONDINI PTB MG

10 FÁTIMA PELAES PMDB AP
11 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
12 FILIPE PEREIRA PSC RJ
13 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
14 GEORGE HILTON PRB MG
15 GILMAR MACHADO PT MG
16 HELENO SILVA PRB SE
17 HENRIQUE AFONSO PV AC
18 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
19 JAIR BOLSONARO PP RJ
20 JOÃO CAMPOS PSDB GO
21 JOÃO DADO PDT SP
22 JORGE PINHEIRO PRB GO
23 JOSÉ LINHARES PP CE
24 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
25 LAURIETE PSC ES
26 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
27 LILIAM SÁ PR RJ
28 LOURIVAL MENDES PTdoB MA
29 MANATO PDT ES
30 MARCELO AGUIAR PSC SP
31 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
32 NEILTON MULIM PR RJ
33 NILTON CAPIXABA PTB RO
34 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
35 PASTOR EURICO PSB PE
36 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
37 PAULO FREIRE PR SP
38 PEDRO CHAVES PMDB GO
39 ROBERTO DE LUCENA PV SP
40 RONALDO FONSECA PR DF
41 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
42 RUY CARNEIRO PSDB PB
43 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
44 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
45 SILAS CÂMARA PSC AM
46 STEFANO AGUIAR PSC MG
47 TAKAYAMA PSC PR
48 WALNEY ROCHA PTB RJ
49 WASHINGTON REIS PMDB RJ
50 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
51 ZOINHO PR RJ

INDICAÇÃO Nº 593, DE 2011 
(Do Sr. Antonio Balhmann)

Sugere ao Ministro da Educação a 
instalação de campus da Universidade Fe-
deral do Ceará no Município de Russas, no 
Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Esta Indicação tem por objetivo sugerir ao Minis-
tério da Educação e à Universidade Federal do Ceará 
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a instalação de um campus dessa universidade no 
Município de Russas, no Estado do Ceará.

O município em questão integra a Microrregião 
do Baixo Jaguaribe, composta por mais nove muni-
cípios: Alto Santo, Ibicuitinga, Palhano, Jaguaruana, 
Quixeré, Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe, 
Morada Nova e Tabuleiro do Norte. Em conjunto, es-
sas localidades reúnem uma população superior a 300 
mil 1habitantes.

A origem da cidade de Russas remonta ao sécu-
lo XVII, com a construção de uma fortificação militar. 
Importante polo comercial ao tempo do Brasil colonial, 
é ainda relevante centro de serviços dessa área. Seu 
maior dinamismo econômico, porém, se refere ao cultivo 
de frutos cítricos, especialmente a laranja. Na região, 
há amplos projetos de irrigação em operação. Mais re-
centemente, o desenvolvimento industrial tem se feito 
presente com vigor, no campo da cerâmica e da pro-
dução de calçados. A presença de monumentos histó-
ricos torna a cidade local de grande interesse turístico.

O desenvolvimento econômico de uma região 
sempre vem associado à demanda por mais educa-
ção, em qualidade e em patamares mais elevados de 
formação. É, com certeza, o momento de impulsionar 
a formação de jovens em nível superior nessa região 
do Estado do Ceará, oferecendo-lhes oportunidades de 
freqüentar cursos de graduação e de pós-graduação, 
com excelente padrão, tais como os mantidos pelas 
instituições federais de educação superior.

A vontade política, no âmbito local, já se encon-
tra presente. A Prefeitura de Russas dispõe-se a doar 
um amplo terreno, com cerca de 52 hectares, para 
que a Universidade Federal de Ceará ali instale um 
campus avançado.

São de todo possíveis os entendimentos para que 
este anseio da comunidade local venha a tornar-se re-
alidade. Estou seguro, pois, de que Vossa Excelência 
haverá de determinar as providências necessárias para 
dar-lhe o merecido encaminhamento. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Antonio Balhmann.

INDICAÇÃO Nº 594, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Aluizio)

Sugere ao Procurador-Geral da Re-
pública que o Ministério Público Federal 
acompanhe as investigações e adote me-
didas pertinentes aos acidentes na fábrica 
de cloro e soda da empresa petroquímica 
Braskem, em Maceió, Alagoas, que vitimou 
mais de 130 pessoas.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Re-
pública.

Segundo amplamente divulgado pela impren-
sa nacional, no último sábado, dia 21 de maio, em 
Maceió, Alagoas, houve um vazamento de cloro na 
fábrica da Braskem, que atingiu por intoxicação 130 
pessoas, principalmente crianças e idosos, todas mo-
radoras do bairro onde está localizada a mencionada 
empresa. Essas pessoas foram atendidas no Hospital 
Geral do Estado. Já na madrugada da segunda-feira, 
dia 23, houve um novo vazamento, que atingiu mais 
cinco trabalhadores. 

Como se vê, a situação é preocupante, pois ocor-
reram dois acidentes em menos de dois dias. O agra-
vante reside no fato de que essa empresa está loca-
lizada em um bairro populoso, e deveria no licencia-
mento ambiental estar previsto todas essas situações 
de risco, inclusive, um plano de emergência para a 
evacuação da área. 

A participação do Ministério Público Federal nas 
investigações desses acidentes, com certeza, trará 
isenção total à apuração das irregularidades porven-
tura existentes. 

É necessária a apuração de responsabilidades, 
já que houve danos à saúde da população. – Deputa-
do Dr. Aluizio, PV-RJ.

INDICAÇÃO Nº 595, DE 2011 
(Da Sra. Flávia Morais)

Sugere à Ministra de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e à Ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres a 
política de inclusão imediata das mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar, 
em situação de pobreza ou extrema pobre-
za, no Programa Bolsa Família.

Excelentíssimas Senhoras Ministras de Desen-
volvimento Social e Combate à Fome e da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres :

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhe-
cida como Lei Maria da Penha, representou impor-
tante marco jurídico para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Em que pese o notável avanço nas medidas pro-
tetivas e nas políticas públicas voltadas à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, ainda sub-
siste um dos principais fatores de submissão da vítima 
em relação a seu agressor: a dependência econômica.

Desse modo, a impossibilidade financeira para 
deixar o domicílio soma-se ao medo de retaliação, que 
impede a vítima de buscar abrigo junto a parentes e 
amigos mais próximos, formando um quadro de per-
petuação da violência.

Considerando, ainda, que uma parcela significa-
tiva das vítimas não possui meios próprios de subsis-
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tência, sugerimos a adoção de uma política pública, a 
ser coordenada entre o Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, de modo que as mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar, atendidas no âmbito 
da Lei Maria da Penha, sejam imediatamente inscritas, 
observados os requisitos legais, como beneficiárias 
da transferência de renda com condicionalidades do 
Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 
9 de janeiro de 2004.

Essa é uma ação que reputamos como decisiva 
para diminuir a quantidade de mulheres que retiram a 
denúncia levada às autoridades, ou até mesmo deixam 
de apresentá-la, em função da dependência econômi-
ca do agressor.

Dessa forma, vimos sugerir a V. Exªs a política de 
inclusão imediata das mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, em situação de pobreza ou ex-
trema pobreza, no Programa Bolsa Família.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tada Flávia Morais.

INDICAÇÃO Nº 596, DE 2011 
(Do Sr. Sarney Filho)

Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação de ciclovias nas cidades-sede da 
Copa do Mundo de 2014.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
A saturação do trânsito urbano é um dos princi-

pais problemas que afeta países com alto índice de 
urbanização. Durante muitas décadas, o poder públi-
co, com raras exceções, deu prioridade à construção 
de vias para o tráfego de veículos motorizados indivi-
duais. A melhoria do transporte coletivo e o estímulo 
ao uso de bicicletas nunca foi prioridade no âmbito do 
planejamento urbano. O que se vê, em nível mundial, 
é uma concentração exagerada no transporte indivi-
dual, gerando quilômetros de congestionamentos nas 
médias e grandes cidades.

Em alguns países da Europa como Dinamarca, 
Holanda, Bélgica, Alemanha e França, entre outros, o 
planejamento dos sistemas de transportes tem previsto, 
com sucesso, programas de incentivo ao uso de bici-
cletas. Em Paris, assim como em várias cidades euro-
péias, além da construção de centenas de quilômetros 
de ciclovias, milhares de bicicletas foram colocadas à 
disposição dos cidadãos em pontos estratégicos da 
cidade, principalmente perto das estações de metrô, 
para que as pessoas tenham mais uma opção de trans-
porte. Além de desestimular o uso dos automóveis, o 
sistema também contribui para diminuir a lotação de 
ônibus e metrôs e assim reduzir a necessidade de in-
vestimentos no sistema.

No Brasil, a melhoria das condições de mobilidade 
urbana nas cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo 
de 2014 se apresenta como um dos maiores desafios do 
poder público, diretamente relacionado ao sucesso desse 
majestoso evento esportivo. Se não resolvido a tempo, 
esse problema pode, por si só, comprometer todo o es-
forço brasileiro para a realização da referida competição. 

Em visita à cidade de Salvador, Estado da Bahia, 
tomamos conhecimento que o plano de mobilidade ur-
bana daquela capital para a Copa do Mundo envolve a 
realização de várias intervenções que visam a constru-
ção de ciclovias. Essa poderia ser, em nosso entender, 
uma diretriz nacional de mobilidade urbana a ser ado-
tada pelas cidades que irão sediar os jogos esportivos.

Assim sendo, sugerimos que esse Ministério 
promova ações imediatas no sentido de viabilizar a 
melhoria da mobilidade urbana nas cidades-sede da 
Copa do Mundo, com prioridade para o uso de bicicle-
tas. Para tanto, sugerimos a implantação de ciclovias, 
a instalação de bicicletários em pontos de ligação com 
o transporte coletivo e a adoção de outros incentivos 
que possam fazer da bicicleta um meio de transporte 
eficaz e seguro no momento em que o Brasil sediar 
esse grandioso evento internacional.

Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política 
e social de Vossa Excelência, temos a confiança de 
que nossas sugestões serão bem acolhidas. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputado 
Sarney Filho.

INDICAÇÃO Nº 597, DE 2011 
(Do Sr. José Nunes)

Sugere à Senhora Presidenta da Re-
pública e ao Senhor Ministro da Educação 
a inclusão do Município de Euclides da 
Cunha, Estado da Bahia, no Programa do 
Governo Federal de construção de novas 
unidades do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia, para fins de constru-
ção de um “campi” neste Município. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, mais conhecidos como IF, autarquias vin-
culadas ao Ministério da Educação, foram criados por 
intermédio da promulgação da Lei 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, e têm como objetivo precípuo a 
oferta de educação profissional e tecnológica de qua-
lidade, em caráter público e gratuito, nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológicos às práticas 
pedagógicas nos termos da lei. 

Compondo a Rede Federal de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, os Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia têm sido alvo de investimentos que 
concorrem para a conquista da excelência na oferta de 
ensino, bem como denotam o comprometimento públi-
co quanto à adoção de políticas e programas sociais 
a fim de qualificar a mão-de-obra para a inserção de 
milhares de jovens no mercado de trabalho, os quais 
buscam no ensino e na qualificação profissional um 
futuro melhor para si e para sua família.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Bahia – IFBA é composto de diversos “campi” 
distribuídos por todo o Estado da Bahia, e suas res-
pectivas sedes até o momento estão nos Municípios 
de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Irecê, Jequié, Paulo 
Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões 
Filho, Valença e Vitória da Conquista, com quatro Nú-
cleos Avançados em Brumado, Dias D’Ávila, Euclides 
da Cunha e Juazeiro, e mais a previsão de Plano de Ex-
pansão do Governo Federal, até o final de 2011, para a 
construção novos “campi”, num total de 16 (dezesseis).

A semelhança das cidades acima citadas que 
abrigam os “campi” do IFBA, o Município de Euclides 
da Cunha, através de sua prefeitura tem elegido a ofer-
ta de educação de qualidade como prioridade e meta 
de administração, por entender que o ensino é o mais 
importante instrumento de inclusão social, pois pos-
sibilita ao homem, como indivíduo, a capacidade de 
construir sua cidadania e seu reconhecimento como 
pessoa e profissional.

Nesta missão, o Município de Euclides da Cunha 
já anda a passos largos na busca de uma parceria 
juntamente com o IFBA, que no ultimo dia 02 de abril 
do corrente ano deu início as aulas no Núcleo Avan-
çado Euclides da Cunha contemplando inicialmente 
80 (oitenta) alunos de cursos técnicos de Edificações 
e Informática. 

Desta forma, e seguindo os frutos alcançados nes-
sa caminhada rumo à educação de qualidade, somente 
a implantação de um Núcleo Avançado em Euclides de 
Cunha não é o bastante para atender a demanda local 
e dos Municípios vizinhos que dependem dos serviços 
públicos prestados por Euclides da Cunha. 

Assim, salvo melhor juízo entendo que a constru-
ção de um “campi” no Município de Euclides da Cunha 
será de grande valia para que o IFBA avance no pro-
grama de expansão das escolas técnicas previsto pelo 
Governo Federal.

O Município de Euclides da Cunha encontra-se 
localizado em plena região do semi-árido baiano, com 
uma população estimada de 60 mil habitantes e uma 
área territorial de 2.325km2 e fica distante 315km da 
Capital, fazendo parte da 12ª região administrativa do 
Estado, que compreende 19 municípios totalizando 
mais de 600 mil habitantes.

Cabe ressaltar que o Município de Euclides da 
Cunha já dispõe de um Campus da Universidade Es-
tadual da Bahia – UNEB, com o curso de letras, que 
vem beneficiando centenas de alunos de toda a região. 

Também é de fundamental importância salientar 
que existe no Município um imóvel de propriedade da 
União medindo aproximadamente 27.000 m2 que pode 
ser utilizado para a finalidade proposta.

De todo o exposto, justifica-se a presente indica-
ção de inclusão do Município de Euclides da Cunha, 
no Programa do Governo Federal de construção de 
novas unidades do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia, para fins de construção de um 
“campi” neste Município, por ser tal medida de extrema 
importância e urgência. 

Sala das Sessões, 25 de Maio de 2011. – Depu-
tado José Nunes – BA.

INDICAÇÃO Nº 598, DE 2011 
(Do Sr. Lourival Mendes)

Solicita ao Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento, providências para a 
recuperação imediata das estradas federais 
no Estado do Maranhão, que se encontram 
em situação caótica.

A presente indicação solicita ao Excelentíssimo 
Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, apoio 
junto ao poder Executivo para que sejam tomadas as 
providências necessárias, com a finalidade de recu-
perar as principais estradas federais do Estado do 
Maranhão, haja vista que as mesmas se encontram 
em situação caótica conforme documento em anexo, 
encaminhado pela Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em que cita o rompimento da BR- 316 
entre os municípios de Governador Nunes Freire e Ma-
racaçumé que isolou os Estados do Maranhão e Pará.

Tal situação prejudica de forma irreversível o de-
senvolvimento do Estado, em um momento ímpar de 
sua história, quando estão sendo implantados grandes 
empreendimentos como Refinaria Premium da Petro-
brás, Termoelétricas, e indústrias em diversos segui-
mentos, incluindo o setor de Agronegócios. 

Diante da omissão do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT no Estado do 
Maranhão e como representante do povo maranhen-
se nesse Parlamento nos coube a responsabilidade 
de realizar essa interlocução entre a população e os 
órgãos governamentais na esfera federal e estadual.

A recuperação das rodovias federais é de extrema 
importância, por se tratar do principal meio de esco-
amento da produção, interligação entre as principais 
regiões do país, além de possibilitar a promoção do 
desenvolvimento do Estado do maranhão.
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Certo de sua atenção, agradeço o atendimento 
do pleito antecipadamente e reitero meus votos de 
estima e sucesso.

Brasília, 25 maio de 2011. – Lourival Mendes, 
Deputado Federal – Líder do PTdoB/MA.

INDICAÇÃO Nº 599, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Fazenda, solicitando o aumento 
de servidores do Banco do Brasil e Banco 
do Nordeste nas agências com maior vo-
lume de operações de crédito rural no Es-
tado da Paraíba.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Ao cumprimentá-lo, respeitosamente e na defe-

sa do Estado da Paraíba, venho à presença de Vossa 
Excelência no sentido de sugerir o aumento de ser-
vidores do Banco do Brasil e Banco do Nordeste nas 
agências com maior volume de operações de crédito 
rural no Estado da Paraíba. 

O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, jun-
tos, são os maiores operadores do crédito agrícola no 
Estado da Paraíba, especialmente com os recursos 
do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar 
– PRONAF. Já se estima que o volume de recursos 
disponibilizados não seja todos aplicados em sua to-
talidade, devido à falta de capacidade dos Bancos em 
processar todos os processos de solicitação de crédito.

O prejuízo decorrente da fragilidade dos Bancos 
para o Estado da Paraíba é incalculável, uma vez que 
a agropecuária representa a sua principal atividade 
econômica. 

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-se 
plenamente a necessidade de reforçar os quadros de 
servidores do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, 
no Estado da Paraíba, priorizando as agências com 
maior volume de operações de crédito rural, nos ter-
mos propostos, o que sugerimos a Vossa Excelência, 
por importante e urgente, a presente medida.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB-PB.

INDICAÇÃO Nº 600, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
apoio para inclusão da Escola Técnica Re-
dentorista – ETER, no município de Campina 
Grande/PB, dentro do Programa Nacional 
de Acesso à Escola Técnica – PRONATEC.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

A Educação Brasileira passou por grandes trans-
formações nas últimas décadas, hoje temos como 
resultado uma ampliação significativa do número de 
pessoas que têm acesso às escolas. Mas ainda, ca-
recemos de grande investimento nesta área para uma 
real evolução e a formação de profissionais qualificados.

O PRONATEC – Programa Nacional de Acesso 
à Escola Técnica dará a continuidade da expansão 
das escolas técnicas e a redução da falta de mão-de-
-obra especializada que terá a formação e a inclusão 
de profissionais qualificados no mercado de trabalho.

Neste sentido buscamos, também, melhorias e 
desenvolvimento nos problemas de iniqüidade econômi-
ca e social no Estado da Paraíba, pois sabemos que a 
falta de uma população com conhecimento profissional 
é um freio para o crescimento econômico.

A Escola Técnica Redentorista vem ao longo 
dos seus quase 36 anos assumindo a sua missão de 
oferecer uma educação de qualidade, ética e cidadã 
aos jovens do compartimento da Borborema e até de 
estados vizinhos, mas pode fechar as portas devido 
às sérias dificuldades financeiras e falta de parcerias. 
Parcerias estas que seriam de fundamental importân-
cia para viabilizar o funcionamento desta tradicional 
instituição técnica campinense.

Com uma das melhores equipes docentes a ETER 
é reconhecida como uma das melhores Escolas Téc-
nicas do país. São cerca de 6 (seis) mil alunos já for-
mados nas áreas de indústria, telecomunicações, en-
tre outras. A Escola tem crescido ainda mais através 
dos contínuos esforços da Direção (Pe.Tiago de melo 
Correia, CsSR) que tem buscado investimentos entre a 
iniciativa privada e expandido a captação de recursos 
oriundos dos poderes Públicos através de projetos de 
educação técnica para jovens carentes.

A demanda atual é de aproximadamente 800(oi-
tocentos) alunos e com essa carga os investimentos 
passam a ser rasos e escola enfrente dificuldades 
financeiras em razão da necessidade contínua de in-
vestimento em reciclagem e aperfeiçoamento de es-
paços e de materiais.

A Escola em seguimento ao Padrão de Qualida-
de Redentorista, fincado na história desde quase 36 
anos, promove esforços para investir na contratação e 
capacitação dos melhores profissionais das áreas téc-
nicas e para investir em sua estrutura e componentes. 
Para isto, cursos direcionados para a iniciativa privada 
podem ser oferecidos através de formações educacio-
nais FIC (Formação Inicial Continuada).

Todo o trabalho da ETER é certificado e reco-
nhecido pelo Ministério da educação que através do 
Governo Federal reconheceu há quase 13 anos a Es-
cola como entidade de Utilidade Pública. Este mes-
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mo reconhecimento tem sido aplicado pelos órgãos 
estaduais e pelos alunos redentoristas, que hoje são 
empresários e executivos nas empresas de maiores 
faturamentos do país.

Parcerias para formação e recrutamento tem sido 
feitas com as maiores empresas do Brasil a exemplo 
da Vale (antiga vale do rio Doce) que contratou os nos-
sos serviços de formação profissional e recrutou para 
a sua instituição mais de 140 alunos Redentoristas.

Este trabalho está focado no seguimento de nossa 
missão que é gerar a Promoção Humana através do 
ensino técnico de qualidade, formando profissionais 
competentes e habilitados em todo o Brasil.

Esperamos com isso romper este círculo vicio-
so que a falta de educação traz ao nosso Estado e ao 
País, fortalecendo o quadro sócio-econômico.

Diante do exposto, Senhor Ministro, solicitamos 
o apoio para inclusão da Escola Técnica Redentorista 
– ETER, no município de Campina Grande/PB, dentro 
do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica – 
PRONATEC, nos termos propostos, o que sugerimos 
a Vossa Excelência, por importante e urgente, a pre-
sente medida.

Sala de Sessões, 25 de maio de 2011. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB-PB.

INDICAÇÃO Nº 601, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Abi-Ackel)

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil 
a transformação do Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM, na Agência 
Nacional de Mineração.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil: 
Diante do desenvolvimento da atividade econômi-

ca no Brasil, um dos setores que mais tem se destacado 
e chamado atenção dos mercados estrangeiros é o de 
exploração dos recursos minerais, em especial com a 
prospecção destes produtos nos mercados externos. 

Visivelmente, o Brasil possui uma vasta reserva 
de minerais diversificados, pertencentes à União, que, 
mediante concessão permite ao particular a proprie-
dade sobre o produto da lavra dos recursos minerais.

Como se trata de um patrimônio da União, para 
a devida exploração é necessária a sua participação 
no processo de outorga do ato devido ao particular. 
Desta forma, a União criou, em 1934, o DNPM- De-
partamento Nacional de Produção Mineral, autarquia 
federal, responsável pela regulamentação da explora-
ção dos recursos minerais.

Trata-se de uma autarquia típica, com uma es-
trutura que lamentavelmente encontra-se defasada, 
desatualizada, presa a conceitos antigos e a uma bu-
rocratização que simplesmente tem tornado inviável 

a exploração desta importante atividade no país, não 
obstante desempenhar, atualmente, atividades de uma 
agência reguladora.

Em dezembro de 2008, encaminhamos uma in-
dicação ao Ministro de Minas e Energia com o mesmo 
propósito desta que agora se encaminha. Como não 
obtivemos resposta, reforçamos o nosso entendimen-
to de que, lamentavelmente, a estrutura vigente não 
comporta mais o dinamismo que o mercado impõe. 
Portanto, visando preservar os interesses e o patrimô-
nio da União, reforçamos pela presente a indicação da 
necessidade de modificar a estrutura do órgão DNPM 
– Departamento Nacional de Produção Mineral para 
Agência Nacional de Mineração. – Deputado Paulo 
Abi-Ackel, Líder da Minoria.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 21, DE 2011 

(Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto)

Propõe que a Comissão de Finanças e 
Tributação fiscalize possível crime de res-
ponsabilidade contra a probidade na Admi-
nistração praticado pelo Ministro-Chefe da 
Casa Civil, Sr. Antonio Palocci Filho.

Senhor Presidente,
Com base nos arts. 32, X, 60, inciso III, 61 e 100, 

§ 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
combinados com o art. 4º, V, o art. 13, 1 e o art. 9º, 7, 
todos da Lei nº 1.079, de 1950, além do art. 1º, V, da Lei 
nº 9.613, de 1998, do art. 1º, da Lei nº 4.729, de 1965, 
e do art. 332, do Código Penal Brasileiro, propomos a 
Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comis-
são, adote as medidas necessárias para realização de 
fiscalização e controle para verificar a prática de pos-
sível crime de responsabilidade contra a probidade na 
Administração praticado pelo Ministro-Chefe da Casa 
Civil, Sr. Antonio Palocci Filho, em face de supostos 
atos ilícitos tipificados nas leis acima mencionadas.

Justificação

O art. 49 da Constituição Federal estabelece em 
seu inciso X o dever de fiscalização do Congresso Na-
cional. Trata-se de atribuição constitucional, da qual 
esta Casa não pode abdicar. 

Nessa linha, plenamente justificada é a tarefa de 
fiscalização ora proposta em face de possível crime 
de responsabilidade contra a probidade na Adminis-
tração praticado pelo Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Antonio Palocci Filho.

Tudo isso advém de graves denúncias feitas, no 
dia 15 de maio de 2011, pelo jornal Folha de São Paulo, 
que publicou matéria noticiando a expressiva evolução 
patrimonial do atual Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. 
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Antonio Palocci, tomando por base os últimos quatro 
anos em que atuou como Deputado Federal.

Segundo a matéria jornalística publicada pelo 
citado veículo de imprensa, “em 2006, quando se 
elegeu deputado federal, Palocci declarou à Justiça 
Eleitoral um patrimônio estimado em R$375 mil, em 
valores corrigidos pela inflação. Ele tinha uma casa, 
um terreno e três carros, entre outros bens.” Durante 
seu mandato, o salário recebido como Parlamentar 
somou, em valores brutos, R$974 mil.

Essa quantia, segundo a Folha apurou, seria 
insuficiente para as aquisições recentes feitas pelo 
Ministro: um apartamento e um escritório, ambos na 
cidade de São Paulo. O primeiro, ao valor de R$6,6 
milhões, fica no nobre bairro dos Jardins. Já o escritó-
rio, comprado por R$882 mil, fica na rua mais cara do 
País, a Avenida Paulista!

De acordo com a Folha, “semanas antes de assu-
mir o cargo mais importante do governo Dilma Rous-
seff, o ministro Antonio Palocci comprou um aparta-
mento de luxo em São Paulo por R$6,6 milhões. Um 
ano antes, Palocci adquiriu um escritório na cidade 
por R$882 mil. Os dois imóveis foram comprados por 
uma empresa da qual ele possui 99,9% do capital.” In-
dagado sobre as aquisições, o Sr. Ministro disse que 
os imóveis foram adquiridos pela Projeto Administra-
ção de Imóveis, empresa da qual ele detém 99,9% 
do capital, em sociedade com o economista Lucas 
Martins Novaes, que representa menos de 1%. Aliás, 
seu “sócio” também está afastado das atividades, já 
que, atualmente, faz um curso de pós-graduação na 
Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados 
Unidos. Ainda segundo a matéria, “o ministro da Casa 
Civil não quis identificar seus clientes nem informou o 
faturamento da empresa.”

Porém, o mais curioso ainda não foi dito: 

“Palocci abriu a Projeto com sua mulher, 
Margareth, no dia 21 de julho de 2006, duas 
semanas depois de encerrado o prazo que ti-
nha para entregar sua relação de bens à Jus-
tiça Eleitoral. Por esse motivo, a empresa não 
apareceu na declaração. 

Segundo os registros da Junta Comercial, 
a Projeto foi criada como consultoria e virou 
administradora de imóveis dois dias antes 
de Palocci chegar à Casa Civil. O ministro 
disse que os dois imóveis que comprou são 
os únicos que a Projeto administra. 

A empresa tem como sede o escritório 
que Palocci comprou antes do apartamento.” 
(grifamos)

De se mencionar, ainda, as tentativas de conta-
to com a empresa Projeto. Afirmam os repórteres da 
Folha que a sede se encontrava fechada, em duas 
oportunidades, e que os funcionários, por telefone, não 
souberam identificar quais as atividades da empresa.

De todo o exposto se infere que a reportagem 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo é apta o 
bastante para justificar a formulação da presente pro-
posta de fiscalização e controle, para que avaliemos a 
licitude do crescimento significativo de seu patrimônio, 
razão pela qual propugnamos aos nobres Pares pela 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 612, DE 2011 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, Guido Mantega, sobre os 
Certificados de Potencial Adicional de Cons-
trução – CEPAC na cidade do Rio de Janeiro. 

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

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, solicito a V. Exa. Que seja 
enviado ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido 
Mantega, o pedido de informações seguinte, a respei-
to dos Certificados de Potencial Adicional de Constru-
ção – CEPACs emitidos pela cidade do Rio de janeiro.

Em especial, solicitamos informações ao que 
toca o resultado financeiro da venda destes títulos 
mobiliários: valores recebidos deverão ser contabiliza-
dos pelo Município como Receita Corrente ou como 
Receita de Capital?

Justificação

A Lei Municipal Complementar n˚ 101 de 2009, 
da Cidade do Rio de Janeiro, autoriza o aumento do 
potencial construtivo na região Portuária da Cidade, 
por meio da venda de autorizações para a constru-
ção de edifícios mais altos do que os limites atuais. 
Excetua, a Lei, as áreas de preservação e patrimônio 
cultural e arquitetônico e dos prédios destinados aos 
serviços públicos.

Os títulos que veiculam tal autorização são os 
CEPACs: títulos mobiliários, regulados pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM e podem ser negociados 
no mercado, por meio de leilões. Segundo a referida 
Lei Municipal nº 101/09, os CEPACs poderão ser ne-
gociados livremente até que seus direitos sejam vincu-
lados a projeto de edificação aprovado pela Prefeitura 
para um lote específico. O Município tem autorização 
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para emitir seis milhões, quatrocentos e trinta e seis 
mil, setecentos e vinte e dois CEPACs para a outor-
ga onerosa de potencial adicional de construção. Os 
valores arrecadados com a venda dos CEPACs serão 
totalmente investidos na Região Portuária conforme 
previsto pela Lei Complementar.

Por todo exposto e, especialmente, pela impor-
tância do referido tema para a Cidade do Rio de Ja-
neiro, peço o encaminhamento deste requerimento a 
fim de que seja esclarecida a dúvida acima transcrita.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Rodrigo Maia, DEM-RJ.

REQUERIMENTO Nº 1.852, DE 2011 
(Do Senhor Valtenir Pereira)

Requer o Registro da Frente Parla-
mentar Mista de Apoio aos Agentes Comu-
nitários de Saúde e Agentes de Combate 
às Endemias.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa 

n° 69/2005, comunico a Vossa Excelência que, em 
17/05/11, foi instalada a FRENTE PARLAMENTAR MIS-
TA DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, 
sob a minha presidência e responsabilidade.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência o de-
vido registro nesta Casa, e encaminho, em anexo, a 
ata de instalação, estatuto e as assinaturas de apoia-
mento exigidas.

Brasília-DF, 25 de maio de 2011. – Valtenir Pe-
reira, Deputado Federal – PSB/MT.

REQUERIMENTO Nº 1.853, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 7.624, de 2010, que altera a compo-
sição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região (RN), 
cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e 
dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.624, de 2010, que altera a com-
posição e a organização interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (RN), cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-

lação. O PL nº 7.624/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB-AL.

REQUERIMENTO Nº 1.854, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL nº 7.623, de 2010, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-
gião (RS) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.623, de 2010, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
do Trabalho da 4ª Região (RS) e dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.623/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB-AL.

REQUERIMENTO Nº 1855, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 7625, de 2010, que dispõe sobre a alte-
ração da composição do Tribunal Regional do 
Trabalho 6ª Região (PE), cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.625, de 2010, que dispõe sobre 
a alteração da composição do Tribunal Regional do 
Trabalho 6ª Região (PE), cria Varas do Trabalho em 
sua jurisdição e dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.625/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
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Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1.856, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 7622, de 2010, que altera a composi-
ção do Tribunal do Trabalho da 9ª Região 
(PR) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.622, de 2010, que altera a com-
posição do Tribunal do Trabalho da 9ª Região (PR) e 
dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.622/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1.857, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL nº 7.575, de 2010, que dispõe de Va-
ras do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região (AL) e 
dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.575, de 2010, que dispõe de Va-
ras do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região (AL) e dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.575/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1.858, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL nº 7.573, de 2010, que dispõe sobre 
a criação de Varas do Trabalho na jurisdi-
ção do Tribunal Regional do Trabalho da 
12ª Região (SC) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.573, de 2010, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) e dá outras 
providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.573/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1.859, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 7.576, de 2010, dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
(SE) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do 
Dia o Projeto de Lei nº 7.576, de 2010, dispõe so-
bre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) e 
dá outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.576/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.
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REQUERIMENTO Nº 1860, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL nº 7.621, de 2010, que dispõe sobre 
a criação de Varas do Trabalho na jurisdi-
ção do Tribunal Regional do Trabalho da 
23ª Região (MT) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 7.621, de 2010, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) e dá outras 
providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.621/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1861, DE 2011 
(Da Sra. Rosinha da Adefal)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL nº 7.574, de 2010, que altera a com-
posição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região (GO), cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia o 
Projeto de Lei nº 7.574, de 2010, que altera a compo-
sição do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
(GO), cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá 
outras providências.

Na qualidade de servidora da Justiça do Trabalho 
de Alagoas, reconheço a necessidade de ampliação 
dos quadros dos TRT’s para melhor atender a popu-
lação. O PL nº 7.574/2010 tramitou pelas Comissões 
onde recebeu pareceres favoráveis, tem prescrição no 
Orçamento e encontra-se concluso para ser apreciado 
pelo Plenário. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Rosinha da Adefal, Deputada Federal, PTdoB/AL.

REQUERIMENTO Nº 1862, DE 2011 
(Do Sr. Ronaldo Fonseca e outros)

Requer a transformação de sessão ple-
nária da Câmara dos Deputados em Comis-
são Geral para debater a decisão proferida 
do Supremo Tribunal Federal reconhecendo 
a união estável homoafetiva como entidade 
familiar e medidas o cumprimento da norma 
constitucional prevista no inciso XI, do art. 
49 da Constituição Federal.

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 91, I, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, que Vossa 
Excelência transforme uma das sessões plenárias des-
ta Casa, em Comissão geral para debater a decisão 
proferida do Supremo Tribunal Federal reconhecendo 
a união estável homoafetiva como entidade familiar, 
usurpando as prerrogativas do Poder Legislativo, e 
medidas para o cumprimento da norma constitucional 
prevista no inciso XI, do art. 49 da Constituição Federal.

Justificação

Variadas teorias tentam explicar a origem do Esta-
do, sendo que em todas identificamos incongruências. 
O problema se revela complexo, pois nem todos os 
elementos históricos determinantes estão disponíveis 
para se reconstituir os meios de vida das primeiras as-
sociações humanas, bem como as razões da evolução 
das estruturas do Estado.

No entanto, é necessário enxergarmos qual te-
oria balizou o pensamento do constituinte de 1988 na 
construção do Estado brasileiro, pois é nesse contexto, 
que se pode haver decisão, já que o princípio de obe-
diência à Constituição é pedra angular na construção 
jurídica brasileira.

O fundamento que garante a democracia, na 
qual o povo pode se manifestar direta ou indiretamen-
te quanto às importantes modificações do modelo de 
Estado e de suas instituições, está no Princípio da 
Separação dos Poderes. Afirma-se que o Sistema de 
Freios e Contrapesos, limitando a atividade de cada 
esfera do Poder Político, funciona como indiscutível 
garantia do cidadão a um bom e sadio desenvolvimen-
to da sociedade. Por esse sistema, tenta-se coibir o 
abuso do poder, inerente que é ao ser humano, com 
as imperfeições decorrentes da sua própria natureza 
ou de visões partidárias indutivas.

Como exemplo, a Constituição, ao mesmo tempo 
em que atribuiu poder regulamentar ao Presidente da 
República, não se esqueceu de dotar o Parlamento de 
mecanismos jurídicos capazes de suspender atos que 
caracterizem qualquer exorbitância.
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O pressuposto de que o Poder Judiciário não 
inova, mas apenas aplica a lei no caso concreto por 
conta de sua interpretação, quando muito integrando a 
norma havendo omissão desta, fez com que não haja 
para o Legislativo instrumentos eficazes para afastar 
decisões judiciais de abrangência geral que porventura 
caracterizem ofensa às suas prerrogativas. Sobretudo 
com as mais recentes modificações constitucionais 
que trouxeram maiores poderes ao controle concen-
trado de constitucionalidade e viabilizando o efeito 
vinculante das decisões da mais alta corte far-se-ia 
necessário dotar o Legislativo de meios de defesa de 
suas prerrogativas.

No momento em que se faz necessário utilizar-
-se de raciocínio jurídico pautado em doutrina não 
pacífica que transmuta todo o arcabouço da seguran-
ça jurídica do Estado, em especial mitigando a legali-
dade e a literalidade da CF, como ocorreu na decisão 
do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união 
estável homoafetiva como entidade familiar, identifica-
-se também extrapolação e ofensa às prerrogativas do 
Poder Legislativo.

Essas questões, no entanto, só podem ser apre-
ciadas em uma discussão muito ampla e fora dos limites 
de um processo autuado e com restrições para aprecia-
ção de argumentos até mesmo dos terceiros admitidos 
a falar no processo. O legislativo é o foro adequado. 

Ademais, quem pode mudar a própria história 
do querer popular são seus representantes. Nesse 
sentido, qualquer parecer jurídico que precise traçar 
teses jurídicas de um “direito transformador”, desde 
logo desrespeita a legalidade e toma a prerrogativa 
do Poder Legislativo para si.

É necessário esperar. Apesar da ansiedade pela 
“mora” do Legislador, deve-se perceber que a reflexão 
desse último é mais profunda e abrangente do possa ser 
a dos demais poderes, haja vista suas características 
resumidamente já colocadas acima. Que seja respei-
tada a omissão comissiva do Legislador no processo 
de discussão de temas relevantes e multifacetados e 
que o direito seja transformador no limite das compe-
tências de cada poder. 

Portanto, não podemos nos eximir de debater 
esse assunto e principalmente tomar medidas para 
que os poderes constitucionais do Parlamento não 
sejam usurpados por outro Poder.

Sala de Sessões, 25 de maio de 2011. – De-
putado Ronaldo Fonseca.

REQUERIMENTO Nº 1863, DE 2011

Autor: Deputado ALEX CANZIANI

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce-
lência, a instalação da Frente Parlamentar da Educa-
ção, associação esta que promoverá a divulgação da 
Educação, bem como as ações no Legislativo, visan-
do o debate e aperfeiçoamento das políticas públicas 
voltadas ao setor.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Alex Canziani, PTB/PR.

REQUERIMENTO Nº 1.864, DE 2011 
(Da Comissão de Desenvolvimento Urbano)

Requer a inclusão da Comissão de De-
senvolvimento Urbano no despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 79/11.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 32, inciso VII, alíneas “a” 

e “c”, 139, II, alínea “a” e do artigo 140 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a inclusão 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano no despacho 
inicial aposto ao Projeto de Lei nº 79/11, de autoria do 
Dep. Paulo Tadeu, que “cria o Programa Nacional do 
Passe Livre Estudantil e dá outras providências”, para 
que também se pronuncie quanto ao mérito, conforme 
solicitação anexa do Deputado Edvaldo Holanda Júnior.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Manoel Junior, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.865, DE 2011 
(Do Sr. DR. UBIALI)

Requer o desarquivamento de propo-
sições, arquivadas em virtude do término 
da legislatura. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V.Exª o desarquivamento das proposições, a seguir re-
lacionadas, que são de minha autoria. PL nº 8057/2011 
PL nº 3726/2008.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado DR. UBIALI.

REQUERIMENTO Nº 1866, DE 2011 
(Do Senhor Anthony Garotinho)

Requer a realização de Sessão Solene, 
a ser realizada em 29 de agosto de 2011, na 
Câmara Federal, em comemoração ao 30º ani-
versário do Colégio Batista Educandário Silva.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

art. 68, caput, do Regimento Interno, e ouvido o Ple-
nário, a convocação de sessão solene, a ser realiza-
da em 29 de agosto de 2011, na Câmara Federal, em 
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comemoração ao 30º aniversário do Colégio Batista 
Educandário Silva.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. –  An-
thony Garotinho, Deputado Federal – PR-RJ.

REQUERIMENTO Nº 1.867, DE 2011 
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 2295/2000, que “Dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem”. 

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, 
do Projeto de Lei nº 2295/2000, que “Dispõe sobre a 
jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxi-
liares de enfermagem”. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Pr. Marco Feliciano.

REQUERIMENTO Nº 1.868, DE 2011 
(Da Sra. Mara Gabrilli)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 270/2008.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 270 de 2008, 
que “Altera a redação do art. 40 da Constituição Fede-
ral, unificando os tipos de aposentadoria por invalidez 
permanente, e o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzindo artigo que estabelece regra 
de transição complementar à Emenda Constitucional nº 
41, de 2003, para sua modalidade de aposentadoria”.

Lembramos que apenas neste início de legislatu-
ra, quase 100 parlamentares já se manifestaram a esta 
douta presidência, através de semelhante Requerimen-
to, com o intuito de permitir que a referida propositura 
entrasse na Ordem do Dia. Tendo em vista a evidente 
pertinência da matéria, reitero o pedido para que pos-
samos apreciar definitivamente a mesma.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Mara Gabrilli, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 1869, DE 2011 
(Da senhora Rose de Freitas)

Requer a convocação de sessão so-
lene da Câmara dos Deputados para o dia 
17 de junho, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce-

lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e 
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene 
desta Casa para o dia 17 de junho, às 10:00 horas, a 
fim de se possa comemorar , em Plenário, o Ano In-
ternacional da Química.

Justificação

Em resultado da reunião da Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU), que decorreu de 31 de Julho 
a 6 de Agosto de 2009, em Glasgow, na Escócia-Reino 
Unido, proclamou-se 2011 como o Ano Internacional da 
Química, sob o tema “Química – a nossa vida, o nosso 
futuro”. A agenda de comemorações será organizada 
pela União Internacional de Química Pura e Aplicada 
(Iupac) e pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Os dias 
27 e 28 de Janeiro de 2011, foram a data escolhida 
para a abertura oficial desta celebração, em Paris, 
sede da UNESCO.

O objetivo do Ano Internacional da Química é 
celebrar as contribuições da química para o bem-estar 
da humanidade. A química é fundamental para a nos-
sa compreensão do mundo e do cosmos. As transfor-
mações moleculares são centrais para a produção de 
alimentos, medicina, combustíveis e inúmeros produtos 
manufaturados e naturais. 

A programação do Ano Internacional da Química 
também será inserida nas atividades da Década da 
Educação e do Desenvolvimento Sustentável (2005-
2014), estabelecida pela UNESCO. Assim, as atividades 
programadas para 2011 darão ênfase à importância 
da química para os recursos naturais sustentáveis.

Além disso, no ano 2011 comemora-se o 100º 
aniversário do Prêmio Nobel em Química para Marie 
Sklodowska Curie, o que, de acordo com os organi-
zadores, motivará uma celebração pela contribuição 
das mulheres à ciência.

Pela grande importância dessa data, comemora-
da mundialmente, é que submeto o presente requeri-
mento solicitando o imprescindível apoio dos nobres 
pares para o evento ora proposto.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, PMDB/ES.

REQUERIMENTO Nº 1870, DE 2011 
(Da Sra. Bruna Furlan)

Requer a inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 534, 
de 2002 que “Altera o art. 144 da Constitui-
ção Federal, para dispor sobre as compe-
tências da guarda municipal e criação da 
guarda nacional.”

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, os termos do art. 114, inciso 

XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
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a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição Federal Nº 534, de 2002.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição Federal 
encontra-se pronta para a pauta desta Casa, onde tra-
mitou nos termos regimentais. Trata-se de matéria de 
grande relevância e de notório interesse público, pois 
dispõe sobre as competências das Guardas Municipais 
na proteção de nossa população, auxiliando na manu-
tenção da ordem pública, na segurança patrimonial de 
seus bens, serviços, instalações e logradouros públi-
cos municipais, e levando à sociedade brasileira uma 
esperança renovada na segurança pública. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Bruna Furlan, Deputada Federal, PSDB/SP.

REQUERIMENTO Nº 1.871, DE 2011 
(Da Sra. Bruna Furlan)

Requer a retirada de assinatura apos-
ta no Requerimento de Instituição de Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar a Confederação Brasileira de 
Futebol – CBF, de autoria do Deputado Fe-
deral Anthony Garotinho – PR/RJ.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce-

lência a retirada de minha assinatura aposta no Re-
querimento de Instituição de Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar a Confederação 
Brasileira de Futebol – CBF, de autoria do Deputado 
Federal Anthony Garotinho – PR/RJ.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Bruna Furlan, Deputada Federal, PSDB/SP.

REQUERIMENTO Nº 1872, DE 2011 
(Do Sr. Ronaldo Fonseca)

Requer a retirada de assinatura aposta 
no Requerimento de instituição de Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada a 
investigar irregularidades nas atividades da 
Confederação Brasileira de Futebol – CBF.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 102, § 4º, do Requerimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, a retirada de minha assinatura do 
Requerimento de instituição de Comissão Parlamentar 
de Inquérito com a finalidade de investigar as irregu-
laridades nas atividades da Confederação Brasileira 
de Futebol – CBF.

Sala de Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Ronaldo Fonseca, (PR/DF).

REQUERIMENTO Nº 1.873, DE 2011 
(Do Sr. Jorginho Mello)

Requer a retirada de tramitação do PL 
nº 1.315/2011 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104 c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a retirada de tramitação da proposi-
ção 1.315 de 2011, de minha autoria, que “Acrescenta 
os artigos 2º-D e 2º-E à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desem-
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências, para 
determinar a concessão de bolsas de estudo para for-
mação profissional técnica de nível médio”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. –Jor-
ginho Mello, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 1.874, DE 2011 
(Do Sr. José Nunes)

Votos de louvor pela beatificação de 
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a 
Irmã Dulce, ocorrida no dia 22 de maio de 
2011, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o Art. 117, inciso XIX, 

Parágrafo 3º do Regimento Interno, que Vossa Exce-
lência se digne a registrar nos anais desta Casa votos 
de louvor pela beatificação da Irmã Dulce, ocorrida em 
22 de maio de 2011, na cidade de Salvador, Estado 
da Bahia.

Chamada carinhosamente pelo povo baiano como 
“Anjo Bom”, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, 
mais conhecida como Irmã Dulce, investiu toda uma 
vida de esforço e dedicação em disseminar o amor e a 
solidariedade ao próximo, sendo sua beatificação pela 
Igreja Católica Apostólica Romana acontecimento de 
alta relevância nacional, merecendo, portanto, os votos 
de louvor ora requeridos.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
José Nunes, Deputado Federal, DEM-BA.

REQUERIMENTO Nº 1.875, DE 2011 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário do PLP n° 333, de 2006.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 114, Inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência inclusão na Ordem do Dia dO Projeto de 
Lei Complementar nº 333, de 2006, que “altera dispo-
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sitivo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000 (Lei Complementar de Responsabilidade Fis-
cal), adequando “limites globais” previstos no art. 19 
da mesma, para os Judiciários estaduais, em função 
do volume de processos distribuídos”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

REQUERIMENTO Nº 1.876, DE 2011 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da PEC n° 555, de 2006.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 114, Inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 555, de 2006, que “revoga 
o dispositivo da Emenda Constitucional – Reforma da 
Previdência , acabando com a cobrança de contribui-
ção previdenciária sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados (Contribuição de Inativos). Altera 
a Constituição Federal de 1988.”

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

REQUERIMENTO Nº 1.877, DE 2011 
(Do Sr. José Carlos Araújo)

Solicita regime de urgência para aprecia-
ção do Projeto de Resolução nº 137, de 2004.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 155 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência 
para apreciação do Projeto de Resolução n° 137, de 
2004, da Deputada Vanessa Graziotin, que estabele-
ce normas para tramitação de Representação contra 
Deputado Federal no Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar. Altera a Resolução nº 25, de 2001.

Sala de Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado José Carlos Araújo, PDT/BA.

REQUERIMENTO Nº 1.878, DE 2011 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da PEC n° 544, de 2002.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 114, Inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 544, de 2002, que “cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

REQUERIMENTO Nº 1.879, DE 2011 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da PEC n° 190, de 2007.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 114, Inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 190, de 2007, que “acres-
centa o art. 93-A à Constituição Federal de 1988 para 
determinar que Lei Complementar, de iniciativa do Su-
premo Tribunal Federal (STF), disporá sobre o Estatuto 
dos Servidores do Judiciário”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

REQUERIMENTO Nº 1.880, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Arnaldo Jordy)

“Requer inclusão na Ordem do Dia da 
PEC nº 270/2008”.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados – RICD, requer 
a Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do 
Dia, a PEC nº 270/2008, que “garante ao servidor que 
aposentar-se por invalidez permanente o direito dos 
proventos integrais com paridade. Altera a Constitui-
ção Federal de 1988”. 

Sala das sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Arnaldo Jordy, PPS/PA.

REQUERIMENTO Nº 1.882, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7.623 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.883, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7625 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região, cria Varas do Trabalho com 
sua jurisdição e dá outras providências”.
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Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar, PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.884, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7622 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.885, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7573 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.886, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7574 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região, cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.887, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7575 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.888, DE 2011

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 
114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7576 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 20ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar, PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.889, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do 
Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 
7624 de 2010, que “Altera a composição e a organi-
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região, cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.890, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do PL nº 7621 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO Nº 1.891, DE 2011 
(Do Sr. Júlio Delgado e outros)

Solicita a realização de Sessão Solene 
em comemoração aos 103 anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. 

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa nos termos do artigo 68 do 

Regimento Interno, a realização de Sessão Solene da 
Câmara dos Deputados, no dia 17 de junho de 2011, 
às 10h, em comemoração ao Dia Nacional da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Justificação

O Dia 18 de junho, Data Nacional da Imigração 
Japonesa no Brasil, tem sido amplamente celebrado 
como uma data comemorativa para saudar o povo 
que muito contribuiu para o desenvolvimento cultural 
e econômico brasileiro, e este ano está completando 
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103 anos que os primeiros japoneses chegaram ao 
nosso País.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Deputado 

Júlio Delgado, Deputado Paulo Teixeira.

REQUERIMENTO Nº 1.892, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Lourival Mendes)

Requer a inclusão na pauta de votações, 
do Projeto de Lei Nº 2295/2000, que “Dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem”.

Senhor Presidente,
Conforme dispõe o art. 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência a inclusão 
na Ordem do Dia, do Projeto de Lei Nº 2295/2000, que 
“Dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem”. Vale destacar que 
a matéria já teve o trâmite concluído nas Comissões 
e está pronta para ser inserida na pauta de votações.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Lourival Mendes, PTdoB/MA.

REQUERIMENTO Nº 1.893, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7623/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.623 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.894, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7625/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.625 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 6ª Região, cria Varas do Trabalho 
com sua jurisdição e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.895, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7573/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.573 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.896, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7574/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.574 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região, cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.897, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7575/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.575 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.898, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7576/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.576 
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de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 20ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.899, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7621/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.621 
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas do Tra-
balho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Região e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.900, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7622/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.622 
de 2010, que “Altera a composição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Regïão e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1901, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer a inclusão na ordem do dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 7624/2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dos art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.624 
de 2010, que “Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Re-
gião, cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá 
outras providências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Deputado Fábio Faria, Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 1.903, DE 2011 
(Do Sr. André Moura)

Requer convocação de Sessão Solene 
para homenagear os 191 anos de Emanci-
pação Política do Estado de Sergipe. 

Senhor Presidente, 
Requeiro de Vossa Excelência, com base no 

art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a 
convocação de Sessão Solene desta Casa, a ser rea-
lizada no dia 05 de julho de 2011, às 11 horas, com a 
finalidade de prestar homenagem pelos 191 anos de 
Emancipação Política do Estado de Sergipe 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
André Moura, Deputado Federal, PSC/SE.

REQUERIMENTO Nº 1.904, DE 2011 
(Do Sr. André Moura)

Requer a inclusão na ordem do dia 
do Projeto de Lei nº 7576, de 2010, Dispõe 
sobre a criação de Varas do Trabalho na 
jurisdição do Tribunal Regional do Traba-
lho da 20ª Região e dá outras providências.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa. Nos termos dos arts. 114, in-

ciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei nº 7576/2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
André Moura, Deputado Federal, PSC/SE.

REQUERIMENTO N° 1.905, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Grilo)

Requer inclusão na Ordem do Dia a 
Proposta de Emenda à Constituição – PEC 
nº 534/02, para dispor sobre as compe-
tências da Guarda Municipal e criação da 
Guarda Nacional.

Senhor Presidente,
Nos Termos do art.114, inciso XIV e art.157, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei-
ro a Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do 
Dia da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 
534/02, que “Altera o art. 144 da Constituição Federal, 
para dispor sobre as competências da Guarda Muni-
cipal e criação da Guarda Nacional.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Dr. 
Grilo, Deputado Federal (PSL/MG).

REQUERIMENTO Nº 1.906, DE 2011 
(Do Sr. Alex Canziani)

Requer Voto de Pesar pelo Falecimento 
do Sr. Umberto D’Addário.

Senhor Presidente,
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Com fulcro no Art. 117, Inciso XVIII, e Parágrafo 
2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
requeiro a Vossa Excelência se digne registrar nos 
Anais desta Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Umberto D’Addário, ocorrido na data de 08/05/2011, 
em Londrina/PR.

É a nossa homenagem. Na certeza de apoio dos 
nobres pares ao presente Requerimento, submetemos 
à apreciação.

Justificação 

O Sr. Umberto D’Addário tinha 80 anos. Esportista 
e Ex-dirigente do Londrina Esporte Clube. Foi duran-
te muitos e muitos anos diretor e colaborador da Liga 
de Futebol de Londrina, onde atuou durante mais de 
25 anos. Dedicou ao esporte amador e a Liga de Fu-
tebol, onde foi por diversas vezes Diretor Financeiro 
e Superintendente. Também foi o Presidente da Junta 
de Justiça Desportiva, que ocupou durante os anos de 
1986 a 1992 e de 2001 a 2003. No Londrina, chegou 
a cuidar das categorias de base.

Diante do exposto, apresento esta justa home-
nagem ao Sr. Umberto D’Addário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Alex 
Canziani, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 1.907, DE 2011 
(Do Sr. Alex Canziani)

Requer Voto de Pesar pela Morte da 
Sra. Isabella Prata Tibery Garcia Lopes.

Senhor Presidente,
Com fulcro no Art. 117, Inciso XVIII, e Parágrafo 

2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
requeiro a Vossa Excelência se digne registrar nos 
Anais desta Casa voto de pesar pela morte da Sra. 
Isabella Prata Tibery Garcia Lopes, ocorrido na data 
de 19/05/2011, em Londrina/PR.

É a nossa homenagem. Na certeza de apoio dos 
nobres pares ao presente Requerimento, submetemos 
à apreciação.

Justificação 

A Sra. Isabella foi baleada na cabeça e no braço 
durante uma tentativa de assalto, na região central de 
Londrina, no dia 12/05/2011.

Tinha 49 anos, filha do Professor Aposentado e 
Primeiro Reitor da Universidade Estadual de Londrina 
(de 1970 a 1974), Dr. Ascêncio Garcia Lopes, e esposa 
do Empresário Marcelo Oliveira.

Diante do exposto, apresento esta justa homena-
gem a Sra. Isabella Prata Tibery Garcia Lopes.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Alex 
Canziani, Deputado Federal.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Professora Marcivania PT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
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Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 

Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
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Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 20

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
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Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
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Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 

Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
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Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 437 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a Mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517-B, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 517-B, de 2010, 
que dispõe sobre a incidência do imposto 
sobre a renda nas operações que especifica, 
altera as Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.350, de 20 
de dezembro de 2010, institui o Regime Espe-
cial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Usinas Nucleares – RENUCLEAR, dispõe so-
bre medidas tributárias relacionadas ao Plano 
Nacional de Banda Larga, altera a legislação 
relativa à isenção do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, 
dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento, e dá outras providên-
cias; tendo parecer reformulado do Relator 
da Comissão Mista, proferido em plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV, pela aprovação, total 
ou parcial, das Emendas de nºs 1 a 14, 17 a 
22, 25, 26, 28 a 33, 35 a 37, 49 a 66, 68, 74 a 
79, 87, 89, 90, 101, 102, 106 e 108, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão, com altera-
ções; e pela rejeição das Emendas de nºs 15 
e 16, 23 e 24, 27, 34, 38 a 48, 67, 69 a 73, 80 a 
83, 86, 88, 91 a 100, 103 a 105, 107, 109 a 114 
e 116 (Relator: Dep. João Carlos Bacelar). As 
Emendas de nºs 84, 85, 115 e 117 foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02, DE 2011PRA-
ZO NA CÂMARA: 01/03, DE 2011PASSA A SO-
BRESTAR A PAUTA EM: 19/03/2011 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 01/06, DE 
2011OBS.: RETIFICAÇÕES PUBLICADAS 
NOS DOU DE 31/12/2010 E 04/01, DE 2011A 
SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a Mesa requerimento assinado pelo Deputado 
Ângelo Agnolin, Líder do PDT.

“Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, IX, c/c 161, 

inciso V e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
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Deputados, destaque para votação em separado do 
art. 14, e consequentemente dos arts. 15, 16 e 17, por 
haver conexão e fazer referência, constante do PLV 
apresentado à MP nº 517/10.

Sala das Sessões,      de                        de            . 
– Ângelo Agnolin, Vice-Líder do PDT”.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, só confirmando: esse destaque é de que 
partido?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Do 
Líder do PDT.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Quem são os Parlamentares que estão inscritos para 
encaminhar a matéria?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, Deputado Giovani Cherini. É um e um, 
não tem contra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– O destaque é supressivo, não é isso?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Des-
taque para votação em separado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Pois é. São dois oradores a favor e dois contra. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
um a favor e um contra. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Não, destaque de texto...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Po-
demos atender V.Exa., mas normalmente, temos co-
locado um e um, sem reclamação das Lideranças. Se 
V.Exa. quiser, o Deputado Alfredo Sirkis também está 
inscrito para falar a favor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– E o Deputado Giovanni Queiroz também a favor.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Quem 
se inscreve então para falar contrariamente?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sra. Presidenta, só para o Plenário entender. O des-
taque é do PDT, do Líder Giovanni Queiroz. Ele está 
inscrito para falar a favor da matéria.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Ele e o Deputado Alfredo Sirkis. É isso?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Tudo bem. Então, não há mais como haver uma ter-
ceira inscrição. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Na 
verdade, toda vez que damos a palavra para um De-

putado falar a favor, damos também para outro falar 
contra. Tem sido assim. Se dois vão falar a favor, tem 
de haver inscrições em contrário.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Claro. Mas, como dois já estão inscritos para falar a 
favor, torna-se desnecessária a discussão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Só para uma retifica-
ção, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Se 
eles estiverem de acordo em abrir mão da palavra, 
um deles, pelo menos só falar um... 

Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, desconfio 
de quem está inscrito é o Deputado Giovani Cherini.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Cherini.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Não Queiroz.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pergun-

to ao Deputado Giovani Cherini se gostaria de manter 
a inscrição, mesmo não tendo oradores inscritos para 
falar contra ? (Pausa.)

V.Exa. tem a palavra, Deputado Cherini, do PDT 
do Rio Grande do Sul. 

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, desde que assumi a Comissão de Meio Ambiente 
desta Casa tenho trabalhado e estudado muito sobre 
essa questão da energia nuclear no Brasil. 

Fui tomado de profunda indignação quando li a 
MP nº 517 e lá constava esse programa chamado RE-
NUCLEAR: mais de 16 milhões de reais que vão para 
o ralo da energia nuclear no Brasil.

Por isso, venho à tribuna defender veemente-
mente que seja suprimido dessa medida provisória do 
art. 14 ao art. 17, através deste destaque, porque esta 
medida provisória institui o RENUCLEAR, que é uma 
forma inoportuna e obriga este Parlamento a discutir o 
imponderável, a discutir o que eu defino como loucura, 
como uma verdadeira insanidade: o financiamento de 
usinas nucleares com dinheiro público, via isenção de 
impostos de importação e de IPI. 

Será que não percebe o Governo, até mesmo em 
respeito a sua base, a qual tenho orgulho de pertencer, 
a absoluta inconveniência de sequer se discutir este 
tema neste momento?

Meu Deus do céu, como financiar com dinheiro 
público a construção de novas usinas nucleares depois 
do acidente de Fukushima?

Pois bem. Quero expor sucintamente quatro moti-
vos pela rejeição de plano desta medida inconveniente, 
impopular e que contraria todo e qualquer bom senso:

Primeiro, a total falta de transparência do Progra-
ma Nuclear Brasileiro, verdadeira caixa-preta, expressa 
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na proibição dos órgãos licenciadores, como o IBAMA, 
e dos órgãos de fiscalização, como o Ministério Pú-
blico e este Parlamento, de terem acesso a todas as 
instalações das usinas Angra. 

Assim, qualquer coisa que votarmos aqui a respei-
to disto estaremos votando no escuro, pois nem o Mi-
nistério Público tem acesso à totalidade da instalações.

Segundo, a militarização do programa, domina-
do por oficiais arapongas, verdade esta claramente 
expressa, na medida em que o próprio Presidente da 
ELETRONUCLEAR é um almirante e igualmente de-
clarou ter sido espião em entrevista à revista ISTOÉ.

Terceiro, o alto custo para a geração de energia 
elétrica de origem nuclear, bem superior à de matriz 
hidrelétrica, de biomassa e eólica. Custo este que será 
ainda mais elevado depois do acidente de Fukushima, 
pela elevação dos custos com segurança e, principal-
mente, com as cifras astronômicas de seguro. 

Quarto e último, a total insegurança do Programa 
Nuclear Brasileiro, expressa na lamentável e degradan-
te situação da Estrada Rio-Santos, que, em tese, seria 
a rota de fuga de Angra. Nesse sentido, cumpre lem-
brar que a Usina de Angra II não possui licenciamento, 
porque não conseguiu cumprir um TAC assinado com 
o Ministério Público há 10 anos. Repito: assinado há 
10 anos! Deveria fazer o tema de casa. Como seguir 
adiante com esse cadáver insepulto para trás?

Diante disso, quero perguntar a todos aqui: como 
explicar a expansão do Programa Nuclear Brasileiro, 
quando o Japão, que não tem outras fontes de ener-
gia, e que tem 30% de seu sistema preso à energia 
nuclear, declara oficialmente, através de seu primeiro-
-ministro, que estará desligando todas as suas usinas 
nucleares? É por certo inexplicável, mas este Parla-
mento deve explicações ao País.

Fora, energia nuclear, na forma com que o Brasil 
está tocando esse programa. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Alfredo Sirkis, do PV do 
Rio de Janeiro.

O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na verdade, eu gostaria de precisar uma conta 
que foi feita. Esse incentivo fiscal que está sendo con-
cedido para a construção de novas usinas nucleares no 
Brasil, num cálculo por baixo, representa 500 milhões 
de reais. Ou seja, estamos subsidiando, com o dinheiro 
do contribuinte brasileiro, de todos os brasileiros que 
pagam impostos, a construção de usinas nucleares. 

Através disso, estamos falseando todas as aná-
lises de custo feitas em relação às diferentes formas 
de geração de energia. Porque nós ouvimos frequente-

mente comparações que a energia solar é muito caro, 
que a eólica é muito caro. Todas essas estatísticas pas-
sam a ser falseadas no momento em que se subsidia 
pesadamente, com recursos de todos os contribuintes 
brasileiros, uma fonte específica de energia – fonte 
essa que neste momento é objeto do questionamento, 
do cuidado, da preocupação e da cautela do mundo 
inteiro depois do desastre ocorrido em Fukushima, 
cujas dimensões ainda não foram totalmente definidas.

A cada momento, surge na imprensa uma infor-
mação nova que sempre tem o condão de agravar a 
magnitude desse acidente, diferente daquele ocorri-
do em Chernobyl, na Ucrânia, na União Soviética de 
então, um país tecnologicamente atrasado, que utili-
zava gerador tecnologicamente muito atrasado. Esse 
ocorreu no Japão, um país de altíssima tecnologia, um 
país de primeiríssimo mundo, que, no entanto, passou 
por isso e neste momento faz todo um trabalho de re-
flexão, da mesma forma que a Alemanha e uma série 
de outros países, todo mundo se perguntando. E são 
países com opções energéticas muito mais limitadas 
do que o nosso.

No caso do Japão, não há espaço para constru-
ção de hidrelétricas; existe grandes dificuldades em 
relação a termoelétricas, na medida em que importa 
a totalidade de seu petróleo. 

Então, no Japão, que tem de fato um problema, 
essa discussão está sendo travada. E no Brasil, onde 
nós temos todo um leque de alternativas, toda uma 
gama de outras possibilidades, o Governo, como que 
por ironia, o Governo, como que por descuido, o Go-
verno, como que por deboche, manda a esta Casa, 
dentro de um “Frankenstein” legislativo, que é essa 
medida provisória que trata de tudo e de mais algu-
ma coisa, um contrabando que cede à construção de 
usinas nucleares, afora todos os bilhões que já foram 
gastos, mais pelo menos 500 milhões de renúncia fiscal.

Devemos votar “sim” a esse destaque para retirar 
dessa medida provisória tudo aquilo que diga respeito 
a subsídios, incentivo fiscal e renúncia fiscal benefi-
ciando usina nuclear. 

O SR. SARNEY FILHO – Sra. Presidente, pela 
Liderança do Partido Verde. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
quer fazer o uso do tempo de Líder? (Pausa.) V.Exa. 
quer fazer uso do tempo de Líder? Eu ia colocar em 
votação e pedir orientação das bancadas, se fosse o 
caso. V.Exa. quer fazer... 

Pois não. Como Líder do PV, Deputado Sarney 
Filho.

A SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, eu gostaria de chamar brevemente a 
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atenção de todos os presentes para a gravidade daqui-
lo que estamos a votar. Trata-se aqui de dar incentivos 
para o Programa Nuclear Brasileiro. 

Nesse caso, quero desde já dizer aos nobres 
Deputados e Deputadas com quem ontem tivemos di-
vergências que esse destaque é do Deputado Cherini, 
uma das lideranças gaúchas ligadas ao setor produtivo. 
Portanto, esse destaque une todos os partidos, une to-
das as pessoas que têm bom senso. Como é que nós 
vamos dar incentivo fiscal, numa medida provisória, 
para energia nuclear, quando o Japão, que não tem 
espaço para outra geração de energia, acaba de sustar 
seu programa nuclear? No Brasil, cuja energia nuclear 
gera apenas 2,5%, no Brasil, que tem inúmeras opções 
de geração de energia, inclusive as renováveis, vamos 
dar incentivo à energia nuclear!? Vamos sinalizar, com 
recursos públicos, que essa cara energia, talvez a 
mais cara da história, porque agora novos protocolos 
serão exigidos, porque agora o seguro dessa energia 
será caríssimo!?

Gente, meus amigos e minhas amigas, isso não 
tem sentido nenhum!

Quem fez esse destaque foi o Deputado Cherini, 
do PDT, não fomos nós. Aqui, não está mais em dis-
cussão o Código Florestal; aqui, está em discussão 
uma coisa muito grave, que é optar por uma energia 
perigosa. 

Se amanhã acontecer um acidente numa usina 
nuclear, não vai ser uma reparação de obra de um 
ano ou dois anos; vão ser milhares de anos que essa 
área vai ficar impedida de qualquer tipo de atividade. 

Então, meus amigos e minhas amigas, Deputados 
e Deputadas, Sra. Presidente, o bom senso nos indica 
que a gente aprove o destaque e retire esse monstrengo 
dessa medida provisória, que já é um “Frankenstein”; 
retire essa aberração que é sinalizar, através de in-
centivos fiscais, que nós queremos a energia atômica. 

Eu peço a atenção dos Srs. Líderes, das Sras. 
e Srs. Deputados aqui presentes: vamos votar com 
a consciência, vamos votar hoje, sim, com sobera-
nia. Isso é mais importante que qualquer orientação 
de Governo ou de Líderes. Isso é uma orientação da 
nossa consciência. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o texto destacado. 
Pergunto aos Líderes se gostariam de orientar 

suas bancadas. 
O SR. EDUARDO CUNHA – Para orientar, Sra. 

Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes 

de V.Exa. orientar, eu gostaria de dizer que, nas gale-
rias, se encontram alunos da Escola Nossa Senhora 

das Graças, do Estado de São Paulo, e do Colégio La 
Salle, de Águas Claras, Distrito Federal.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar, o PMDB.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim” ao 
texto e “não” ao destaque. Pela manutenção do texto. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PT. 
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT é “sim” ao texto e “não” ao 
destaque, Sra. Presidente. 

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PSB/PCdoB/PTB, “sim” ao 
texto e “não” ao destaque. 

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Para o PMDB é “sim”, 
Sra. Presidenta. 

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

Vou pedir mais uma vez que prestem atenção – 
parte técnica.

O PT, por favor.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT é “sim”, Sra. Presi-
dente. Está correto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSB.
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PSB, PCdoB e PTB, “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-

co/PRB.
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim” ao texto, “não” 
ao destaque.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB. 
(Pausa.)

DEM.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o DEM 
acompanha o texto com o qual votou. “Sim” ao texto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP.
O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Partido Progressista vota “sim”. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós vota-
mos “não”. 

Vou, mais uma vez, reafirmar a importância desse 
destaque. Na verdade, Sra. Presidente, nós estamos 
retirando os arts. 14, 15, 16 e 17, que é todo o progra-
ma de incentivos fiscais. Passa-se 16 milhões de reais 
para esse programa que o Brasil adotou de energia 
nuclear, sendo que Angra II não tem licença ambiental 
para funcionar, Sra. Presidente.
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Nós não podemos, esta Casa não pode dar carta 
branca. Inclusive, há vários pontos que remetem para 
que Ministério faça, depois, uma regulamentação. É 
um cheque em branco, Sra. Presidente. Nós estamos 
dando um cheque em branco para o Programa Nuclear 
Brasileiro, que é uma maluquice que o Brasil adotou 
e que, na nossa forma de ver, tem de ter licença am-
biental, primeiro, para depois funcionar.

Então, nossa indicação é “não”, Sra. Presidente. 
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só para 
alterar a orientação em Plenário. 

Houve uma inversão de conceitos, se era desta-
que supressivo ou destaque modificativo. Na verdade, 
já entendendo a natureza do destaque, o Democratas 
altera a sua orientação para o voto “não”, Sra. Presi-
dente. “Não” ao texto; “sim” ao destaque, portanto, e 
defendendo o meio ambiente, entendendo que a ener-
gia nuclear não é a mais adequada e a mais indicada 
para um país com os potenciais que o Brasil possui.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, todos nós sabemos que as usinas 
nucleares que estão em funcionamento no nosso País 
são as usinas que estão no Rio de Janeiro, em Angra: 
as usinas de Angra I e Angra II Ambas tiveram os seus 
investimentos iniciados antes da Constituição de 1988. 
Depois da Constituição de 1988, está bem claro, nos 
incisos XXIII e XXIV da Constituição Federal, que os 
futuros investimentos em energia nuclear deverão ser 
objeto de lei específica no Congresso Nacional.

Portanto, tratar esses investimentos do RENU-
CLEAR, as usinas nucleares, numa medida provisória, 
me parece muito temerário para os interesses estra-
tégicos do País e para a nossa segurança no uso da 
energia nuclear. 

Portanto, a despeito do esforço do Relator, nós 
temos uma emenda, de autoria do Deputado Mendes 
Thame, circunscrevendo como medida cautelar e de 
segurança, no tocante ao uso da energia nuclear para 
o nosso País, no que diz respeito ao uso adequado, 
aos planos de contingência, aos elementos de emer-
gência num eventual vazamento e assim por diante, 
que infelizmente não foi acolhida pelo relatório da me-
dida provisória.

Portanto, da nossa parte, nós entendemos o es-
forço que foi feito no debate da medida provisória, que 
trata de mais de dez assuntos, inclusive desse sobre 
energia nuclear, mas, por uma questão de cautela e, 
ao mesmo tempo, por uma questão de segurança na-
cional, sem prejuízo da discussão de investimentos 
em energia nuclear, desde que com a segurança, a 
ciência e a tecnologia adequadas, nós iremos pedir a 
retirada desse artigo da medida provisória. 

Portanto, o PSDB irá votar “não”. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. SARNEY FILHO – O PDT já falou, Sra. 

Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) - PV.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, o PV 
reafirma que nós não precisamos dessa energia peri-
gosa, dessa energia rejeitada hoje na maior parte do 
mundo. Nós não precisamos entregar incentivos fiscais 
para isso. Poderíamos estar investindo em energia eó-
lica, poderíamos estar investindo em energia solar, em 
pequenas hidrelétricas, em geração de energia através 
de biocombustível, através de biomassa. 

Então, é realmente temeroso que esta Casa vote 
esse incentivo, porque, além de tudo, significa uma 
sinalização de que o Governo deseja essa energia 
perigosa e rejeitada pela maior parte do mundo hoje 
em dia como um norte para a sua geração de energia, 
para suprir as necessidades futuras. 

Portanto, evidentemente, nós queremos retirar 
do texto essa parte tão nociva.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
estamos na fase de orientação da bancada. Eu pediria 
para concluir, por favor.

Como vota o PSC? (Pausa.)
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Sarney Filho, que é o Líder do nosso bloco, 
encaminhou exatamente como pensa o PPS junto com 
o PV. Dessa forma, acompanhamos tranquilamente, e 
achamos que as razões, como ele disse, são as razões 
que o PPS defende.

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

Como vota o PSC?
O SR. MARCELO AGUIAR (PSC-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN. 

(Pausa.)
PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL diz 
“não” ao texto em função do evidente contexto.

No mundo inteiro, inclusive naqueles países que 
nós costumamos – por mentalidade colonizada – imi-
tar, há uma revisão da matriz energética nuclear. Não 
se está propondo nem um programa radical de fecha-
mento das usinas.

O que o PSOL defende é um plebiscito nacional, 
após um debate igualmente amplo sobre essa matriz 
energética muito perigosa, que exige inclusive planos 
de segurança não praticados suficientemente no Bra-
sil, como constatamos numa comissão de Deputados 
recentemente lá em Angra dos Reis.

Aprovar, por medida provisória, esse programa 
de incentivos ao desenvolvimento de usinas nucleares 
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no Brasil é, no mínimo, falta de cautela, é uma des-
preocupação com a responsabilidade que temos de 
ter em relação a essa matéria, com o empenho por 
fontes alternativas – a eólica, a solar, a biomassa –, o 
que não cabe neste Parlamento.

O nosso voto, portanto, é “não”.
O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a Mino-
ria entende que é inconcebível uma matéria dessa 
seriedade e dessa gravidade ser tratada através de 
medida provisória. Ainda mais, Sra. Presidente, uma 
medida provisória que trata de duas dezenas de dife-
rentes temas. 

Por isso, a Minoria encaminha “não” ao texto.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Orien-

tação do Governo.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo orienta “sim”, Sra. 
Presidente, entendendo que a diversificação da matriz 
energética brasileira é um patrimônio que merece ser 
incentivado e apoiado. 

Por isso, orienta “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o texto destacado.

“Art. 14. Fica instituído o Regime Espe-
cial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Usinas Nucleares – RENUCLEAR, nos termos 
e condições estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo re-
gulamentará o regime de que trata o caput, 
inclusive quanto à habilitação e co-habilitação 
de pessoa jurídica ao Renuclear.

Art. 15. É beneficiária do Renuclear a 
pessoa jurídica habilitada perante a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil que tenha pro-
jeto aprovado para implantação de obras de 
infraestrutura no setor de geração de energia 
elétrica de origem nuclear, observado o dis-
posto no inciso XXIII do art. 21 e no inciso XIV 
do art. 49 da Constituição Federal.

§ 1º Compete ao Ministério de Minas e 
Energia a aprovação de projeto e a definição, 
em portaria, dos projetos que se enquadram 
nas disposições do caput.

§ 2º As pessoas jurídicas optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Por-
te - SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 
inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
não poderão aderir ao Renuclear.

§ 3º A fruição do Renuclear fica condicio-
nada à regularidade fiscal da pessoa jurídica 
em relação aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo 
aos projetos aprovados até 31 de dezembro 
de 2012.

Art. 16. No caso de venda no mercado 
interno ou de importação de máquinas, apa-
relhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
e de materiais de construção para utilização 
ou incorporação em obras de infraestrutura 
destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa 
a exigência do:

I – Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – IPI incidente na saída do estabelecimento 
industrial ou equiparado, quando a aquisição 
no mercado interno for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do Renuclear;

II – IPI incidente no desembaraço adu-
aneiro, quando a importação for efetuada por 
pessoa jurídica beneficiária do Renuclear;

III – Imposto de Importação, quando os 
referidos bens ou materiais de construção fo-
rem importados por pessoa jurídica benefici-
ária do Renuclear.

§ 1º Nas notas fiscais relativas às saídas 
de que trata o inciso I do caput deverá constar 
a expressão “Saída com suspensão da exigibi-
lidade do IPI”, com a especificação do dispo-
sitivo legal correspondente, vedado o registro 
do imposto nas referidas notas.

§ 2º As suspensões de que trata este 
artigo convertem-se em isenção após a utili-
zação ou incorporação do bem ou material de 
construção na obra de infraestrutura.

§ 3º A pessoa jurídica que não utilizar ou 
incorporar o bem ou material de construção na 
obra de infraestrutura fica obrigada a recolher 
os impostos não pagos em decorrência das 
suspensões de que trata este artigo, acres-
cidas de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data do fato gerador 
do imposto, na condição:

I – de contribuinte, em relação ao IPI in-
cidente no desembaraço aduaneiro e ao Im-
posto de Importação;

II – de responsável, em relação ao IPI de 
que trata o inciso I do caput.

§ 4º Para efeitos deste artigo, equipara-
-se ao importador a pessoa jurídica adquirente 
de bens estrangeiros no caso de importação 
realizada por sua conta e ordem por intermé-
dio de pessoa jurídica importadora.

§ 5º No caso do Imposto de Importação, 
o disposto neste artigo aplica-se somente a 
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materiais de construção ou outros bens sem 
similar nacional.

Art. 17. O benefício de que trata o art. 14 
poderá ser usufruído até 31 de dezembro de 
2015, nas aquisições e importações realizadas 
pela pessoa jurídica habilitada.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

O SR. EFRAIM FILHO – Aqueles que são contra 
a energia nuclear levantem o braço. A energia nucle-
ar no Brasil, não, Sra. Presidente. Levantem o braço!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – ESTÁ 
MANTIDO O TEXTO.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Registrando o voto contrário 
do PSOL, Sra. Presidente.

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

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Registrando o voto 
contrário do PV e PPS, Sra. Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Registramos também a nos-
sa impossibilidade regimental de pedir uma verificação 
nominal. Os outros partidos deviam ajudar nisso.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
precisa de amparo regimental.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Temos 
o segundo destaque, que diz: 

“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

161, § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda 31 
apresentada à MP nº 517, de 2010.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2011. 
– Sarney Filho, Líder do Bloco Parlamentar 
PV, PPS.”

Está prejudicado o requerimento por versar sobre 
o mesmo assunto do requerimento anterior.

Terceiro requerimento:

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do art. 20 do PLV 
oferecido à MPV nº 517/10.

Sala das Sessões,    de                  de     . 
– Duarte Nogueira, Líder do PSDB.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Henrique 
Fontana, que falará contra a matéria. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Teixeira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidente, nesse destaque também va-
mos apresentar o voto “não”, pela manutenção do texto.

É “sim”. Está certo. Nós somos contra o destaque 
e pela manutenção do texto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É para 
encaminhar contrário à matéria. V.Exa. está orientan-
do a bancada?

O SR. SIBÁ MACHADO – Não, é “sim”, então.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

se inscreveu para falar contra.
O SR. SIBÁ MACHADO – Devido à economia 

processual, Sra. Presidente, já vamos direto ao assunto.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois, 

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

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Duarte 
Nogueira, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidenta, colegas Deputados 
e Deputadas, quero fazer um apelo para a atenção 
de todos os colegas Deputados e pedir àqueles que 
também estão se deslocando para votar. Essa matéria 
terá votação nominal. É extremamente relevante o que 
tenho a dizer a cada um de vocês.

É interessante que essa medida provisória tem, 
em seu arcabouço, uma diversidade enorme de itens. 
Venho não só defender o destaque, mas justificar que 
tal destaque é para retirar da medida provisória algo que 
é um atentado com relação a todos os consumidores 
do Brasil e extremamente inoportuno, até pela data. 

Hoje, Sras. e Srs. Deputados, dia 25, é o dia na-
cional de luta contra essa carga tributária absurda que 
existe no Brasil, que tem o maior volume de impostos 
nas contas de luz. Só de taxas e impostos federais, 
são mais de dez.

Ocorre que aprovaremos, caso votemos agora 
contra esse destaque, por mais 20 anos – como um 
presente de grego no dia nacional de luta contra im-
postos –, mais 2,7% na conta de luz de todo cidadão 
brasileiro e de todo o setor produtivo brasileiro.

A conta é de todos. Olhem que até aquele que 
ganha cesta básica do Governo paga uma série de 
impostos na conta de luz, inclusive essa RGR, que 
significa Reserva Global de Reversão.

Alguém poderia dizer: “Mas é uma reserva de re-
versão que vai reverter em benefício do cidadão”. Não! 
Sabe por que, Srs. Deputados? A conta que reúne o 
dinheiro desse imposto que o Governo cobra na conta 
de luz tem mais de 15 bilhões acumulados. O Governo 
cobra a taxa do cidadão e a contigencia, não a usa em 
benefício da população. Vira superávit; é apenas arre-
cadação, não tem volta para o cidadão. Isso significa 
que, se votarmos a favor, estaremos aprovando algo 
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em torno de 2 bilhões de reais por ano na conta de luz. 
É um atentado contra o cidadão brasileiro.

O Governo anunciou que iria lutar pela redução 
da carga tributária, mas vamos aqui, agora, aprovar a 
continuidade de uma taxa que só funciona para fazer 
superávit, mas à custa de quem? À custa do cidadão 
mais pobre, mais humilde, porque, óbvia e felizmente, 
em relação à conta de luz, temos uma universalização 
do atendimento à nossa população. Isso caminha a 
passos largos. E não é fruto só de agora, mas é uma 
luta ao longo da história. 

Isso onera o setor produtivo. Aí, alerto os colegas 
Deputados, que sei terem compromissos até sociais 
com as camadas mais pobres. Eu lembro ao Partido 
dos Trabalhadores, eu lembro ao meu colega Weliton 
Prado, que está aqui – junto comigo esteve tantas vezes 
na ANEEL, questionando o peso das cargas tributárias 
nas contas de energia elétrica –, que agora é hora da 
Câmara dar essa resposta positiva ao povo brasileiro, 
essa resposta positiva ao setor produtivo brasileiro, 
desonerando em 2,7%. É apenas votar contra a inclu-
são desse artigo, ou seja, a favor do nosso destaque 
e, obviamente, pela retirada do texto desse imposto, 
que é extorsivo. 

É um atentado contra as pessoas do nosso País 
cobrar tanto imposto sobre a conta de energia. E o Go-
verno Federal não precisa desse imposto – tanto que 
ele não está sendo usado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Mendes 
Ribeiro Filho, que falará contra a matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, devemos 
insistir em falar sobre algumas coisas. Estamos acos-
tumados a discutir projetos. Muitas vezes, quando fa-
lamos, tentamos dizer algo. Faço questão de dizer que 
estamos apenas mantendo uma taxa, um imposto, um 
tributo que existe há 50 anos no Brasil. Isso não surgiu 
do nada. Isso não é para superávit. Isso tem um motivo.

Cinquenta anos são 50 anos. Vamos terminar 
com isso agora? Vamos terminar, mas vamos dizer 
por que vamos terminar, vamos dizer o que vai ocorrer 
se terminar e para onde vai esse dinheiro. As coisas 
precisam ser esclarecidas.

Eu só quero fazer um registro: nós estamos ape-
nas renovando uma situação que já dura 50 anos e 
que, por muitos anos, certamente, foi renovada, sem 
ninguém discutir. Essa é a diferença da democracia: 
nós estamos discutindo tema extremamente impor-
tante, porque existe alguma coisa que colabora para 
quem precisa e, de repente, querem deixar que exista. 
Isso vai fazer falta, e depois a culpa vai ser de alguém.

Votamos pela manutenção do texto, Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

encaminhar, concedo a palavra para o Deputado Du-
arte Nogueira, que falará a favor da matéria.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. e Sras. Parla-
mentares, o PSDB está apresentando esse destaque 
de votação em separado para retirar do texto um ônus, 
um peso, um tributo a mais para a sociedade brasilei-
ra de 50 bilhões de reais nos próximos 25 anos. São 
2 bilhões por ano.

O Deputado que me antecedeu, o Vice-Líder do 
Governo, diz que isso já vem sendo feito há muitas 
décadas. Mas eu pergunto por que de sua manuten-
ção? E eu vou explicar por que não manter o tributo.

Esta RGR aumenta a conta de luz das pessoas 
e das empresas em 2,7%. Ela, além de encarecer o 
custo de vida das famílias brasileiras, aumenta o custo 
dos empregos no Brasil. Quanto mais difícil é para as 
empresas pagarem seus encargos e fazerem a manu-
tenção do seu funcionamento, menos oferta e postos 
de trabalho terão para o povo brasileiro.

Portanto, temos que retirar essa carga tributária, 
repito, de 50 bilhões de reais para os próximos 25 anos. 
A última vez que ela foi renovada foi no último ano 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de 2002 
a 2010. Logo, foi todo o Governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva que capitalizou esses recursos. 

E quanto foram esses recursos? Eles represen-
taram 15 bilhões de reais, que hoje são geridos pela 
ELETROBRAS e, dos quais, 6,6 bilhões de reais estão 
destinados a empréstimos a empresas do setor elétrico. 
Ora, o restante, 9 bilhões de reais estão sob a custódia 
não da ELETROBRAS para fazer o Luz para Todos, 
mas está sob a custódia sabem de quem? Do Tesouro 
Nacional. E para quê? Para fazer superávit primário. 

Então, a desculpa de mais uma vez reaprovar 
esse imposto para o povo brasileiro é para fazer su-
perávit primário ou é para o Luz para Todos, para uni-
versalizar o acesso da energia elétrica às pessoas de 
baixa renda? 

Se assim fosse, teríamos que colocar na medida 
provisória alguns itens para deixar isso claro. Primeiro, 
uma conta específica para que o Fundo RGR estivesse 
destinado ao Luz para Todos.

Segundo, teríamos que ter os rendimentos finan-
ceiros deste volume de 15 bilhões de reais exclusiva-
mente destinados para os investimentos no Luz para 
Todos e não para o Tesouro Nacional. E mais, teríamos 
que ter exclusividade da aplicação desse fundo de in-
vestimentos, de fato, para as famílias de baixa renda.

Se este Plenário mantiver o texto onerando a 
sociedade brasileira, repito, em mais de 50 bilhões de 
reais para os próximos 25 anos, este dinheiro não es-
tará indo para as famílias carentes do Brasil.

Portanto, o PSDB destaca este artigo do texto e 
impede, com isso, a oneração dos cidadãos brasileiros 
e das nossas empresas. E, sem dúvida alguma, garante 
que com os 15 bilhões remanescentes seremos capa-
zes de universalizar a energia elétrica para as famílias. 
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos colocar em votação o texto destacado. Peço às 
bancadas que orientem os seus partidos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sra. Presidente, peço a palavra como Líder e que 
seja acrescido também o tempo da orientação.

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

Palavra de Líder e orientação da bancada, com 
1 minuto a mais.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é evidente que 
estamos aqui mais uma vez debatendo que tipo de 
País queremos: que o Brasil continue sendo um dos 
países com a mais elevada carga tributária do Planeta 
ou se queremos aliviar um pouquinho mais o bolso do 
cidadão, do contribuinte brasileiro. 

Ora, todos sabem como a conta de luz pesa, hoje, 
no orçamento familiar de todas as famílias, principal-
mente das famílias de baixa renda. De fato, a conta de 
energia elétrica chega a ser abusiva em alguns Esta-
dos brasileiros. É claro que estamos diante da opor-
tunidade de dar um pequeno alívio, porque, rejeitando 
esta contribuição, permitir um alívio de 3% na conta 
de energia já é um ganho para o contribuinte e para o 
cidadão brasileiro.

Vejam que somente no Governo Dilma Rousseff 
já foram adotadas uma série de medidas que vão sig-
nificar um aumento, até a presente data, de 11 bilhões 
de reais em impostos federais. Vou citar as principais 
ações do Governo Dilma Rousseff que permitem o au-
mento de carga tributária: aumentou o IOF nas compras 
feitas no exterior com cartão de crédito; aumentou os 
tributos que incidem sobre bebidas; aumentou o IOF 
sobre empréstimos no exterior; aumentou o IOF sobre 
operações de créditos internas; aumentou a taxa de 
utilização do SISCOMEX. 

Muito do que eu anunciei aqui acaba tendo um 
peso decisivo na indústria brasileira. É claro que isso 
onera a produção. Vejam, portanto, que este Governo, 
dando continuidade a uma política perversa do Gover-
no anterior, quer apenas tirar mais dinheiro do cidadão 
para desperdiçar com a máquina pública, inchada e 
com uma política de gestão administrativa completa-
mente equivocada. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somente 
neste ano já há um registro de aumento real de arre-
cadação de 13% – aumento real! O aumento nominal 
foi de 20%. O aumento real na arrecadação federal é 
de 13%, superior ao PIB. Ora, o que aqui está repre-
sentado? Exatamente o aumento da carga tributária, 
o aumento do peso de impostos, com esse cardápio 
de medidas que foram adotadas pela gestão da Pre-
sidente Dilma Rousseff. Nós aqui tivemos uma vitória 

memorável na legislatura passada, derrotando a CPMF, 
impedindo que ela fosse prorrogada. 

Tenho certeza que, de todas as medidas que o 
Congresso Nacional adotou nos últimos anos, esta 
foi a mais festejada pelo povo brasileiro. E o Governo 
anunciava o caos: “Sem a CPMF, o Brasil vai quebrar, 
afetará a economia”. E mesmo acabando com a CPMF, 
o Governo continuou batendo recordes sucessivos de 
arrecadação. Portanto, há um espaço fantástico para 
aliviar o peso dos impostos no bolso do cidadão bra-
sileiro. E estamos aqui diante de uma grande oportu-
nidade para fazer isso. Afinal de contas, repito, se há 
algo que incomoda o pai e a mãe de família, se há 
algo que incomoda o cidadão comum é chegar ao fim 
do mês e ver o quão cara é a conta de energia elétri-
ca neste País.

Quero ver que Parlamentar da base do Governo 
tem a capacidade de questionar o que estou expondo 
aqui. É evidente que se derrubarmos essa contribuição 
– e aqui estamos diante de um destaque do PSDB, 
mas temos também um destaque do PPS e outro do 
Democratas, caso o destaque do PSDB não seja apro-
vado, portanto, estamos oferecendo três votações – é 
uma oportunidade para esta Casa dizer às ruas, ao 
cidadão comum, ao contribuinte, ao homem e à mu-
lher de bem deste País, que paga altíssima conta de 
energia, que com ele se preocupa, que quer aliviar o 
preço da energia elétrica, que quer ajudar o brasileiro 
a pagar menos na conta de energia no final do mês, 
legislando aqui em sintonia com o desejo da sociedade. 
Por isso, somos contra impostos abusivos, a favor da 
diminuição da carga do tributária, a favor do destaque.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
o PT orienta a sua bancada?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, neste en-
caminhamento o PT vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
PMDB vota “sim” ao texto e “não” ao destaque.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, como a vida 
dá voltas: a própria Oposição, PSDB e DEM, falou que, 
no último ano do Governo FHC, teve oportunidade de 
retirar esse tributo, não o retirou e o manteve.

Então, não seremos nós que iremos fazer isso.
Portanto, o Bloco PSB/PTB/PCdoB vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

orienta o Bloco/PR?
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
o PR vota a favor do Programa Luz para Todos. O Bloco 
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do PR vota a favor do Programa Nacional de Ilumina-
ção Pública Eficiente – RELUZ; vota com o Programa 
Nacional de Eficiência Energética no Saneamento 
Ambiental – PROCEL SANEAR; vota com o Programa 
Nacional de Eficiência Energética em Prédios Públicos; 
vota para a melhoria de expansão do sistema elétrico 
nas concessionárias de energia elétrica do País.

Portanto, vota “sim”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 

PSDB e o DEM já orientaram.
Como orienta o PP?
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidenta, o 

PSDB ainda não orientou.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Olha, 

quando o Líder pediu a palavra, pediu que acrescen-
tasse 1 minuto para orientação da bancada.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Peço, então, que 
seja registrado no painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o fez.
Como vota o PP? (Pausa.)
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Peço, que seja regis-
trado no painel, por gentileza, então, Sra. Presidenta, 
que o PSDB vota “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
bem. Aí é sempre uma falha da Mesa que eu tenho 
que corrigir. Peço desculpas.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Partido 
Progressista entende que esse imposto já vem de lon-
gas datas. Não é uma coisa de agora.

Depois, esse imposto serve, como já foi dito aqui 
anteriormente, para custear várias despesas na área de 
energia, inclusive a manutenção de todas essas áreas 
que estão necessitando e são carentes de energia.

Por isso, nós votamos “sim”, votamos a favor do 
texto. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PDT?

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, o PDT acredita 
que o Brasil precisa de investimento em energia elé-
trica. Nós temos que ampliar a nossa rede, a linha de 
transmissão, e acreditamos que o texto está melhor. 
Então, “sim” ao texto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSC? (Pausa.)

O SR. SARNEY FILHO – PV, Sra. Presidenta.
Sra. Presidenta, para orientar pelo PV. Antes de...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

somou o seu tempo de orientação, Deputado.
O SR. SARNEY FILHO – Não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não? 

Por favor, então oriente. Pode orientar.

O SR. SARNEY FILHO – Eu não somei meu tem-
po, estou falando agora pela primeira vez.

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

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Pois bem, Sra. Presi-
denta, antes de tudo, gostaria de registrar e lamentar 
que esse acordo que foi feito da quebra de interstício 
para algumas votações nominais não tenha incluído 
o financiamento, a isenção de impostos, o incentivo à 
energia nuclear.

É lamentável que, na hora da orientação de voto, 
alguns partidos que tinham número para fazer a veri-
ficação não a fizeram, baseado num acordo que não 
levou em conta, evidentemente, o que havia de mais 
importante e de mais danoso nesta medida provisória.

Por outro lado, o PV e o PPS votam “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, não se trata 
de uma manutenção comum de uma tarifa que já exis-
te há muito tempo. É bom destacar que ela venceu no 
final do ano passado.

A medida provisória editada no ano passado tra-
tou de revitalizar esse tributo, essa contribuição anual, 
que não incide sobre a grande exportação de energia. 
Aí, sim, seria, do ponto de vista tributário, muito mais 
justo para renová-la por mais 35 anos. 

Portanto, essa prática não corresponde a uma 
política tributária equitativa, progressiva. É, na verda-
de, uma espécie de CPMF sobre a eletricidade que, o 
mais grave, incide principalmente sobre o consumidor. 
Nós tínhamos a chance de deixar quieto, como se diz, 
e não prorrogá-la. A medida provisória o fez. 

Esse tributo, repito, acabava no final de 2010. É 
muito ruim que a Câmara o renove agora, quando pode, 
com tranquilidade, simplesmente extingui-lo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
pela manutenção do texto, Sra. Presidente. Vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Minoria.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, é curiosa a con-
tradição deste Governo. Na mesma medida provisória 
por meio da qual o Governo dá incentivo a usinas nu-
cleares, ele quer punir o mais necessitado do Brasil. Ele 
dá dinheiro aos ricos e quer tirar do bolso dos pobres. 

Este encargo, Sra. Presidente, foi criado em 1957. 
Em caixa já há 15 bilhões de reais, e o Governo precisa 
aumentar o seu caixa em 2,2 bilhões por meio da con-
ta de luz? Justamente a conta de luz, pela qual tantos 
da base do Governo fizeram campanha prometendo 
ao povo do Brasil que iriam lutar, trabalhar e se esfor-
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çar para diminuir a carga tributária – principalmente 
na conta de luz. 

Agora vemos este Plenário e a base do Governo 
reunida, orientando “sim” a uma prorrogação de mais 
25 anos da cobrança da RGR. 

É claro que a Minoria é a favor dos mais neces-
sitados, é a favor do povo brasileiro, aquele que vai 
pagar a conta de 2,2 bilhões reais por ano.

A orientação da Minoria nesta votação é o voto 
“não”, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-
verno.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Governo 
entende que esta medida provisória, sim, discute o fu-
turo do Brasil. Quando o Governo utiliza este pequeno 
tributo para desenvolver e levar o Programa Luz para 
Todos a todas as famílias brasileiras, é este o Brasil do 
futuro que estamos discutindo neste momento. 

Quem é do Nordeste sabe muito bem o impacto 
do Programa Luz para Todos. Nos programas de efi-
ciência energética desenvolvidos pelo Governo, todos 
os recursos deste pequeno tributo são para investir no 
setor elétrico e, especialmente, levar o Luz para Todos 
a todas as famílias brasileiras.

O Programa Luz para Todos acabou com o uso 
da lamparina, muito conhecida no Nordeste brasileiro. 
Não estamos onerando nada, e a Oposição vem falar 
desta medida provisória. Não só a Oposição a mante-
ve, quando governou por 8 anos, como não foi capaz 
de universalizar o Luz para Todos.

Nós utilizamos esses recursos para fazer o que 
a sociedade brasileira espera de um Governo compro-

metido com o social, com os trabalhadores e com as 
classes populares do Brasil. 

Levar o Luz para Todos a todos os lares brasileiros 
é o que deseja a Presidenta Dilma Rousseff, que agora 
vai lançar o Programa Água para Todos. Desenvolver 
o Brasil do futuro é investir exatamente em milhares 
de famílias brasileiras para tirá-las da condição de po-
breza extrema em que ainda vivem. 

Esta é uma das medidas provisórias – chamo a 
atenção da Oposição – que mais incidências cria na 
sociedade brasileira. Ela possibilita que o Governo utili-
ze esses recursos para patrocinar a melhoria das con-
dições de vida de quem mora sobretudo na zona rural. 

Sra. Presidenta, todos os dados indicam que até 
o próximo ano vamos universalizar o Programa Luz 
para Todos em todo o Brasil. Nosso Governo, que foi 
eleito, tem compromissos com o Brasil, e este peque-
no tributo é fundamental para dar sustentabilidade ao 
nosso crescimento.

Luz para Todos e Água para Todos são programas 
que precisam ser universalizados, e esses recursos 
são fundamentais para garantir a sustentabilidade do 
nosso crescimento. 

Eles não foram capazes de universalizar o Luz 
para Todos. Nós vamos universalizá-lo e levar o Água 
para Todos a toda a sociedade brasileira, principalmen-
te para quem mora na zona rural.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Lem-

bramos ao Plenário que, pelo acordo dos Líderes, esta 
votação será nominal.

Portanto, está em votação o texto destacado.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sra. Presidenta.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srs. Deputados do 
PSDB, a Liderança solicita a presença de todos em 
plenário para votar “não” à prorrogação de mais 50 bi-
lhões de reais nas contas de luz de todo o nosso País, 
onerando nos próximos 25 anos a conta de energia 
elétrica paga por toda a nossa população.

Portanto, votamos “não” a este tributo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A 

Presidência solicita a todos os Parlamentares que 
estão nos gabinetes, nas Comissões e em reuniões 
que venham ao plenário, pois estamos em processo 
de votação nominal.

Está iniciada a votação.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Demo-
cratas convoca todos os seus Deputados para com-
parecerem ao plenário e votarem “não” ao texto, por 
entender que mais 50 bilhões retirados do bolso do 
povo brasileiro representam uma extorsão tributária 
que o Governo comete.

Este imposto não se justifica mais. Estamos che-
gando a 40% do Produto Interno Bruto. Portanto, so-
licitamos ao Plenário que seja sensível e não crie ou 
prorrogue mais impostos, não faça com que o tributo 
esteja cada vez mais presente como um mal na vida 
dos brasileiros.

Conclamo os integrantes do Democratas a virem 
ao plenário, para que deixem a sua digital, pois o par-
tido que é contra os impostos e a favor da sociedade 
brasileira.

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

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, as 
bancadas do PPS e do PV estão votando “não”, o que 
se justifica por uma lei criada em 1971 que visa reti-
rar 2,5% do valor cobrado na energia elétrica seja de 
pessoa física, seja de pessoa jurídica. 

Os valores já foram bastante salientados pelos 
oradores que ocuparam a tribuna, mostrando o que 
isso significa para a economia do País. 

É importante destacar que aquilo que se faz com 
quem produz evidentemente sempre estará embutido 
no valor da venda. O assalariado, que está na ponta 
do consumo, sempre terá o peso de pagar os 2,5% 

na sua conta de energia elétrica e nos produtos que 
vai consumir. 

Portanto, é danosa para quem ganha salário em 
todo o País a votação e a cobrança destes 2,5% sobre 
o valor da energia elétrica. 

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

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, para 
nós do PSOL este acordo de Líderes para a votação 
nominal de alguns destaques deveria ter-se estendido 
também em relação àquele que previa os incentivos 
ao programa de implantação de novas usinas nuclea-
res. Lamentamos que, num aspecto tão crucial como 
este, objeto de votação nominal, não se tivesse tido 
esta atenção e este zelo.

Sra. Presidente, quero que se registrem nos Anais 
da Casa dois pronunciamentos. O primeiro, a que já me 
referi na sessão matutina, diz respeito à luta, à greve 
dos profissionais em educação do Município de Duque 
de Caxias, no Rio de Janeiro, por condições dignas de 
trabalho e educação, por reformas nos prédios escola-
res para o estudo das crianças do Município. Trata-se 
de uma greve forte, que conta com uma imensa ade-
são e espera sensibilizar o Prefeito Zito, do Município 
de Caxias, em relação a essas demandas. 

O segundo pronunciamento refere-se ao absurdo 
perpetrado pela Prefeitura de Aracruz, no Espírito San-
to, que mereceu o repúdio da população por causa da 
desocupação, em terreno público, de um assentamen-
to com 400 famílias, sem nenhum acordo de procedi-
mentos, sem cumprir a cláusula de mediação expedida 
pelo Conselho de Direitos Humanos do Espírito Santo, 
gastando-se mais de 80 mil reais com a mobilização 
da máquina de guerra para retirar os trabalhadores, 
na qual uma pessoa foi vitimada. 

Há pessoas jogadas numa quadra, sem a menor 
alternativa. Estou falando de pessoas que estão sendo 
tratadas feito gado pelo poder público e pela Prefeitura 
de Aracruz, com o apoio do Governo do Estado. Isso é 
inadmissível, seja no Espírito Santo, que é demoníaco 
nesse sentido, seja em qualquer lugar do País.

Fica o nosso protesto e a solicitação para que 
estes dois pronunciamentos sejam registrados nos 
Anais da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham, nes-
ta terça-feira, 24 de maio de 2011, os professores e 
professoras da rede municipal de educação de Duque 
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de Caxias decidiram dar continuidade à greve que já 
abrange 98% das 176 escolas do Município. 

Os professores e professoras reivindicam 10% 
de reajuste; incorporação de 50% da gratificação do 
FUNDEB; melhores condições de trabalho – materiais 
pedagógicos e reformas nas escolas, além de outras 
demandas pedagógicas e de gestão democrática.

Maria Tatiana Szaz, da Associação de Pais das 
Escolas Públicas de Caxias, em depoimento ao jornal 
O Dia (21/05/11), apoiou a greve: “Não deram o kit 
escolar, as salas estão superlotadas e os prédios em 
situação de ruína”.

A Prefeitura se nega a negociar para além de 5% 
de reajuste e declarou corte de ponto dos servidores.

Duque de Caxias tem a segunda maior arreca-
dação no Estado do Rio, que está entre as maiores do 
Brasil. Todos os tributos arrecadados pela Prefeitura 
no ano de 2010 tiveram reajustes superiores a 10%. 
Elevar os salários em apenas 5% significa arrocho sa-
larial desses profissionais, pois sequer repõe a inflação 
do período: cerca de 6%.

Ao que parece, não falta dinheiro no caixa da 
Prefeitura, já que o Prefeito José Camilo Zito conce-
deu aos servidores de cargo comissionado aumentos 
de até 100%. O salário dos Secretários Municipais, 
por exemplo, passou de 9 mil reais para 15 mil – um 
acréscimo de mais de 66%. Os diretores de escola, 
indicados pelo Prefeito, também tiveram um reajuste, 
esse ano, superior ao solicitado pelos professores.

Parabéns aos professores de Caxias e ao Sindi-
cato Estadual dos Profissionais da Educação – SEPE, 
que têm demonstrado disposição para lutar pela me-
lhoria da educação. Em todas as assembleias eles têm 
mobilizado mais de mil professores! Um belo recado 
ao Prefeito Zito para que trate as questões da educa-
ção com mais atenção.

Sra. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sras. e Srs. Deputados, todos os que assistem a 

esta sessão ou nela trabalham, na semana passada, 
400 famílias foram expulsas violentamente de suas 
moradias, num terreno da Prefeitura de Aracruz, Espí-
rito Santo. Um total contrassenso: no lugar de garantir 
moradia em área pública, a Prefeitura gastará 82 mil 
reais só em estadia de 400 policiais no Município, além 
de gastos com helicóptero, transporte e armamento. 
Derrubaram casas e causaram a morte de uma pessoa!

A Secretaria de Segurança do Espírito Santo que-
brou o protocolo de operações de desocupação, pois 
a ação foi organizada sem que o Conselho Estadual 
de Direitos Humanos do Espírito Santo fosse notifica-
do – muito menos com a antecedência de 48 horas.

As famílias foram expulsas sem que pudessem 
sequer retirar seus pertences. Agora estão dormindo 

numa quadra aberta, próxima de onde era a ocupa-
ção, e ainda sem comida, água e roupas suficientes.

Minha total solidariedade com as famílias em 
sua dor.

Agradeço a atenção e registro nos Anais da Casa 
nota do PSOL-ES sobre esse lamentável incidente.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
Nota do PSOL-ES
O Partido Socialismo e Liberdade no Espírito 

Santo (PSOL-ES) vem expressar sua irrestrita solida-
riedade às/aos militantes e a todas/os que sofreram 
com as violações aos Direitos Humanos ocorridas em 
Barra do Riacho, no município de Aracruz.

Foram atingidos pela truculência policial tanto 
militantes da ocupação, que apenas lutavam pelo seu 
direito constitucional à moradia e não ofereceram re-
sistência à ação policial, quanto militantes defensores 
de Direitos Humanos que se dirigiram ao local tão-so-
mente para tentar intermediar uma saída negociada 
para o conflito.

O PSOL-ES também presta sua solidariedade à 
família da moradora da ocupação, d. Santa, que passou 
mal durante a invasão militar e veio a falecer.

Diante de tanto desrespeito, o PSOL-ES só pode 
reafirmar sua firme oposição ao Governo Casagrande 
(PSB) e ao prefeito de Aracruz Ademar Devens (PMDB), 
que trata os movimentos sociais como caso de polícia, 
bem como se por à disposição d@s lutador@s do povo 
que estão sofrendo com a criminalização da luta por 
direitos no Espírito Santo. 

Lutar não é crime!
Solidariedade total com a luta do povo, sempre!
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, a 
Liderança do PSDB faz uma solicitação não só aos 
colegas do PSDB.

Essa é mais uma matéria, a exemplo do Código 
Florestal, que foi um exemplo de cidadania, de civismo, 
aqui ontem; 410 Deputados votaram um novo Código 
Florestal para o País. Foi um ganho para o Brasil, não 
para uma ou outra bancada. É hora de esta Casa se unir 
novamente, vir para o plenário e votar “não”, para reti-
rar do texto a renovação, por 25 anos, de 2,5% sobre a 
conta de luz de todos os brasileiros e do setor produtivo.

Aproveito a oportunidade para esclarecer, Sra. 
Presidenta, o que aqui foi dito pela Liderança do PT, 
atribuindo ao PSDB a responsabilidade por isso, que 
o Presidente Fernando Henrique deixou uma medida 
provisória, nos últimos dias do seu governo, dando 
ao Governo do Presidente Lula, durante os seus dois 
mandatos, a renovação dessa taxa, e o fez pensando 
no Luz para Todos. O próprio Governo do PT anunciou 
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que, nos próximos dias, teremos a universalização, luz 
para todos, 100% de atendimento no País.

Temos 15 bilhões de saldo na conta da Reserva 
Global de Reversão – RGR, parados. Para que reno-
var, por 25 anos, um imposto de 2,7% no dia nacional 
de luta contra os impostos altos? O Brasil inteiro está 
reunido para dizer que, até o dia 25 de maio, hoje, to-
dos no País trabalharam para pagar imposto. A Câmara 
vai presentear o Brasil renovando, por 25 anos, mais 
um imposto, só para fazer superávit, porque fica nas 
contas do Governo.

A Câmara não pode se omitir, votar “sim” só por-
que é da base do Governo ou votar “não” só porque é 
contra o Governo. Temos que votar agora pelo Brasil, 
votar “não”, para tirar esse imposto, que está na fa-
mília, que ganha bolsa-família, e que está na grande 
empresa, que gera emprego.

“Não” é o voto pelo Brasil.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, de vez em 
quando, no debate nesta Casa, parece que o mundo 
vai se acabar ainda hoje. Não é possível trabalhar 
dessa maneira. Respeitamos as diferenças, sabemos 
das dificuldades que o País enfrentou para vencer a 
redemocratização, refrear a cultura da inflação, ven-
cer a dificuldade da democracia do nosso povo, que 
passou mais de 20 anos sem direito a votação. São 
tantos os problemas!

Quando o Presidente Lula assumiu o Governo, 
em 2003, vivíamos uma taxa de inflação de 12,5%, um 
Risco Brasil de mais de 2.400 pontos, uma dificuldade 
na situação do câmbio brasileiro, das exportações, da 
capacidade industrial, da malha de transporte do País.

Então, Sra. Presidente, eu gostaria que houvesse 
uma votação sensata. Neste momento o País reafirma 
a necessidade de continuar investindo, principalmente 
para os mais necessitados.

A matriz brasileira de energia é a mais diversifi-
cada do mundo. Estamos, sim, falando de energia nu-
clear, para que o Brasil não perca o fio condutor dessa 
tecnologia, mas não fica nisso. Também estamos tra-
balhando com eólicas, com outros tipos de combus-
tíveis que não apenas os fósseis. Estamos investindo 
em pesquisas para uma das maiores diversificações 
da matriz de energia que o mundo conhece hoje.

Portanto, neste momento, o apelo que fazemos 
é no sentido de que a nossa bancada se dirija a este 
plenário para votarmos “sim”, pela manutenção do tex-
to, porque o Brasil ainda precisa dessas receitas para 
continuar investindo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Estão 
inscritos para falar os Deputados Devanir Ribeiro, João 
Paulo Lima, Fernando Ferro, Ricardo Tripoli.

Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quanto a 
essa questão que estamos votando aqui hoje, por que 
nós votamos “sim”? Primeiro, quem criou os impostos 
não fomos nós.

Agora, eu faço um desafio aos Deputados de 
São Paulo, ao de Minas Gerais que terminou de falar, 
se ele tem condições de chegar ao seu Governador 
e apresentar proposta para acabar com o ICMS da 
energia elétrica. Seria bom, porque todo o mundo fala 
do Governo Federal, mas onde está o ICMS, que nós 
pagamos muito e muito caro? Muitas vezes nós paga-
mos duas vezes o ICMS.

No meu Estado, o ICMS é 25%. Não é 2,5%, não. 
Não é 2,5%. Eu não sei quanto é em Minas. Pode ser 
20% ou 25%. E ainda compramos energia de Furnas 
e pagamos a vocês, utilizamos lá e pagamos. Isso é 
que é interessante. É fácil dar palpite na outra casa; 
agora, a nossa casa nós não olhamos.

Todos os impostos, nenhum imposto é bem re-
cebido. Nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo. 
Mas os Governos têm... 

(O microfone é desligado.) 
O SR. DEVANIR RIBEIRO – Foi por isso que o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso criou, foi por 
isso que o Presidente Itamar Franco criou, foi por isso 
que o Presidente José Sarney criou impostos.

Eu gostaria que um dia V.Exa. fosse Governador 
do seu Estado e falasse: “Não há mais ICMS aqui”. No 
dia em que fosse Prefeito: “Não há ISS”. No dia em que 
chegasse à Presidência da República: “Não vai haver 
mais impostos”. Nós viveríamos um olhando para o ou-
tro, fazendo aquele discurso bom de que todo o mundo 
iria viver bem, mas viveríamos no escuro.

Aqui é fácil fazer o discurso, eu quero saber como 
será na prática. Vamos acabar com o ICMS da energia 
elétrica? Só no meu Estado é 25%, não é 2,5%. Isso 
é o que importa.

Por isso, nós estamos votando “sim”. Peço a todos 
os Deputados de bom senso que votem “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado João Paulo Lima.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu gostaria 
de neste momento fazer três registros.

O primeiro, do ponto de vista político, é que ne-
nhum governo pode sobreviver sem arrecadação.

O segundo é sobre a importância do processo de 
eletrificação para a população mais carente. Estamos 
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aqui com o querido Deputado Inocêncio Oliveira, que 
sabe muito bem o que significa a iluminação, a energia 
elétrica para a população de baixa renda, principal-
mente no interior do Brasil, no interior de Pernambuco.

O último registro, Sra. Presidente, é sobre a si-
tuação das maternidades em Pernambuco, na região 
metropolitana, que estão precisando muito de reforço 
da União. O Governo do Estado tem trabalhado mui-
to, mas as Prefeituras essencialmente não estão con-
seguindo dar às mães a garantia de que elas terão 
seus filhos em condições dignas. Nós sabemos das 
sequelas que podem ficar para a mãe e a criança, o 
que pode trazer inclusive gastos muito maiores para 
a sociedade e os governos.

Solicito que meu pronunciamento seja dado como 
lido e publicado nos meios de comunicação da Câma-
ra dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
será atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma 
das mais sublimes situações da vida é o nascimento 
de uma criança. O parto é um momento único para a 
mulher. De um lado a esperança, o amor pelo filho que 
vai nascer; por outro lado, a insegurança e o medo de 
que algo possa sair errado. A futura mãe precisa de 
todos os cuidados para se sentir amparada e ter seu 
bebe em condições adequadas.

O parto é também uma das etapas para a prepa-
ração da maternidade. É o primeiro momento da crian-
ça fora do útero, em contato com o mundo que irá lhe 
abrigar; é também o encontro com sua mãe, quando 
os dois ficarão, pela primeira vez, um diante do outro, 
o que implica adaptação a um novo tipo de relação. 
Além disso, a mãe estará diante do desafio de cuidar 
e promover o desenvolvimento de outro ser humano.

Portanto, a maternidade tem que ser considerada 
em toda a sua dimensão: social, psíquica, econômica. 
Nesse sentido, os hospitais maternidades merecem 
atenção especial, pois são os locais onde essas mães 
vivenciarão aquele momento; nesse sentido, os respon-
sáveis são os atores públicos envolvidos na questão 
da saúde pública. 

Mas, infelizmente, o que está acontecendo em 
Pernambuco está longe, muito longe de garantir con-
dições humanas ao parto. Nascer está-se tornando 
um grave problema. E é esse problema que me traz à 
tribuna desta Casa hoje.

Há quase 2 meses, a imprensa pernambucana 
veiculou matéria sobre a Maternidade da Encruzilha-
da – CESIM, que pertence à Universidade de Pernam-

buco. A maternidade atende gestantes de alto risco, 
tanto da Capital quanto da Região Metropolitana, mas 
atualmente não consegue absorver a demanda, pois 
está sendo obrigada a atender não só a população da 
Capital e da Região Metropolitana, mas também a dos 
Municípios vizinhos.

A situação é muito delicada. Três maternidades 
foram desativadas na Região Metropolitana: duas es-
tão em reforma (as obras estão atrasadas) e a outra 
foi simplesmente demolida. Além disso, há 26 anos 
que nenhuma maternidade é inaugurada no Recife. 
A Casa da Mulher, uma extensão da maternidade da 
encruzilhada, começou a ser construída, mas as obras 
estão paralisadas.

O saldo final é um quadro de superlotação nas 
maternidades e nos berçários que estão em precário 
funcionamento; falta de higiene em decorrência da falta 
de pessoal e de espaço para a realização dos proce-
dimentos médicos; improvisação de salas de parto no 
corredor, ao lado de cestos de lixo hospitalar e roupas 
sujas, onde muitas mulheres acabam tendo seus filhos.

Essa situação é muito grave e, mais ainda, ex-
põe a riscos de contaminação, de infecção as mães 
e os recém-nascidos, aumentando as estatísticas de 
óbitos devido às condições inadequadas de atendi-
mento hospitalar, como também cria um contingente 
de pessoas com lesões irreversíveis em decorrência 
dessa precariedade.

E não podemos ser irresponsáveis e atribuir a 
responsabilidade aos profissionais de saúde: médicos 
e enfermeiros. Estes sofrem porque não têm condições 
para desenvolver seu trabalho dignamente e sofrem 
por conviver com as maiores prejudicadas, que são as 
mães e seus bebês.

Apesar de me referir a uma situação concreta, essa 
é uma realidade que extrapola as fronteiras do Estado 
de Pernambuco e da Região Nordeste. Infelizmente, são 
poucos os Municípios que não enfrentam problemas 
gravíssimos como esse na gestão da saúde pública.

Essa realidade precisa urgentemente mudar, 
para devolver às mães seu direito de parir em um am-
biente limpo, confortável, com assistência de todos 
os profissionais da área, livre de estresse, e garantir 
ao bebê que venha ao mundo com acolhimento, paz, 
carinho. Para tanto, é necessário um esforço conjunto, 
uma parceria entre os gestores da saúde nos âmbitos 
federal, estadual e municipal.

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

Em seguida, falará o Deputado Ricardo Tripoli.
Eu gostaria que os Líderes que quiserem fazer 

uso da palavra falem ao microfone, em vez de mandar 
recados por escrito ou assessores até a mesa, por favor.
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O SR. ZÉ GERALDO – Eu queria fazer um re-
gistro, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Só 
um minuto. Agora a palavra está com o Deputado Fer-
nando Ferro. Em seguida, falará o Deputado Ricardo 
Tripoli e, depois, V.Exa.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, estamos 
pedindo a manutenção do texto nesse destaque porque 
a Reserva Global de Reversão – RGR é um encargo 
setorial, não propriamente um imposto, como os nos-
sos opositores falaram.

Essa Reserva Global de Reversão tem um papel 
fundamental no Programa Luz para Todos. O Brasil hoje 
tem uma cobertura de mais de 95% da eletrificação 
rural, graças a esse instrumento. Mais do que isso, a 
Reserva Global de Reversão – RGR será utilizada para 
incentivo às fontes alternativas renováveis. Esses re-
cursos subsidiarão os investimentos na área de ener-
gia eólica, energia solar, biomassa e outras formas de 
garantir a nossa diversidade na matriz energética. É 
um recurso importante. A sua manutenção vai nessa 
direção, Sra. Presidente. Então, estamos aqui defen-
dendo a manutenção do texto.

Ouvi muitas críticas ao apoio feito à energia nu-
clear nessa medida provisória. Na verdade, trata-se 
de Angra 3 e, quando usamos recursos das renová-
veis, é exatamente para permitir que maior inserção 
de energias renováveis substitua as possibilidades de 
expansão da energia nuclear.

Mas nós temos de garantir que as pessoas te-
nham energia elétrica em suas casas. Todos querem 
energia em suas casas. É preciso subsidiar. Esse expe-
diente da RGR, desse encargo setorial, permite exata-
mente o financiamento dos programas de diversificação 
da nossa matriz energética e garante energia no País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Ricardo Tripoli.
O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o aumento 
e a manutenção de impostos em nosso País se trans-
formaram em um pleonasmo. Ou seja, é a mesma coi-
sa. O País está vivendo um superávit de arrecadação, 
porque há cerca de 9 anos foi debelada a inflação.

E, o que é pior – perdoem-me os companheiros 
e amigos do Partido dos Trabalhadores, que vai aca-
bar se tornando o partido das mentiras —, o que se 
faz aqui é tentar colar uma mentira atrás da outra. Um 
país que tem 12% de água doce de todo o planeta não 
tem o direito de esbanjar dinheiro. Acontece hoje no 
Brasil que a arrecadação é grande, e a aplicação do 

dinheiro é pequena. Ele é mal utilizado. Há má gestão 
na distribuição de recursos.

O Brasil não necessita de energia nuclear. Isso 
está muito claro. A energia nuclear custa pelo menos 
três vezes mais do que a energia gerada pelo sistema 
hídrico. E as matrizes energéticas – energia eólica, ener-
gia solar, biomassa – que deveriam estar recebendo 
incentivo não recebem um único centavo. Ao contrário, 
freia-se o desenvolvimento da energia alternativa, que 
há de sobra no Brasil.

E aqui se faz proselitismo, diz-se que é importan-
te esse recurso, que ele será aplicado nas usinas nu-
cleares que ainda não têm licença ambiental. Angra 2 
não tem licença ambiental; Angra 3 tem equipamentos 
guardados há mais de 35 anos. É aí que se pretende 
colocar o dinheiro, descontando-se na conta daquele 
que paga mensalmente, fielmente, a sua conta de luz.

Espero que haja consciência. Votemos contra, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de alertar a todos que estamos em processo 
de votação nominal. Há 484 Parlamentares na Casa, 
sendo que 468 registraram presença no painel e há 
agora 296 votantes.

Eu peço aos Líderes que, por favor, façam os 
seus pronunciamentos, mas convoquem os Srs. Par-
lamentares.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu quero reforçar 
o convite à poderosa bancada do Partido dos Trabalha-
dores para que venha ao plenário e vote essa matéria 
importante para o Brasil.

Mas, Sra. Presidente, infelizmente, tenho que 
aproveitar este momento para fazer o triste registro da 
morte de um casal de amigos meus, residentes há mais 
de 20 anos em Nova Ipixuna, no Pará, perto de Marabá, 
que desenvolviam uma experiência de aproveitamen-
to dos recursos naturais da Amazônia em um projeto 
agroextrativista. Refiro-me a José Cláudio Ribeiro da 
Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. Eles foram 
assassinados por pistoleiros, que utilizaram aquela prá-
tica antiga, que se pensava não existir mais, de cortar 
orelha do cidadão – no caso, José Cláudio – e levá-la 
como prova a ser mostrada àquele que encomendou 
o crime: “Olha, está aqui. Está morto”.

Quero parabenizar a Presidente Dilma, que or-
denou ainda ontem à Polícia Federal que entrasse na 
apuração desse caso, que parece ser um crime quase 
perfeito. O casal morreu muito cedo, num local onde 
mora pouca gente, numa ponte estragada. Quando José 
Cláudio parou o carro, para ver se dava para passar 
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na ponte, o cidadão, ou os cidadãos, atiraram nele e, 
depois, na mulher.

Amanhã, às 10 horas, haverá um grande ato pú-
bico em Marabá, onde será feito o sepultamento da D. 
Maria e do José Cláudio.

Lamentavelmente, tenho que ocupar este espaço 
para fazer esse registro.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, peço seja dado 
como lido nosso pronunciamento em repúdio à arbitra-
riedade de Israel contra brasileiros na Palestina. Foram 
visitar seus parentes e participar de um evento anual, o 
Nakba, que diz respeito ao êxodo palestino, ocasião em 
que 725 mil pessoas foram expulsas de seus lares para 
que fosse criado o Estado de Israel, que hoje pratica 
terrorismo de Estado contra o povo palestino, ocupan-
do a maior parte do seu território. Os brasileiros foram 
presos com outros palestinos, torturados, tiveram seus 
passaportes apreendidos e, depois, carimbados.

Exigimos que o Ministério das Relações Exterio-
res tome as medidas necessárias de repúdio à prática 
arbitrária do Estado de Israel, que reprimiu com violên-
cia, matou, perseguiu e prendeu centenas de pales-
tinos que ocupam o seu território. O Estado brasileiro 
não deve deixar impune esse tipo de atitude. Lembro 
inclusive, Sra. Presidente, que os passaportes foram 
carimbados com o intuito de proporcionar dificuldades 
posteriores no trânsito internacional para outros países.

Por isso, apresentamos requerimento de infor-
mações sobre esse caso. Pediremos também que o 
Itamaraty se posicione sobre essa arbitrariedade do 
Estado de Israel, que faz terrorismo de Estado contra 
os legítimos possuidores da região da Palestina, povo 
que merece ter o seu Estado democrático...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE 
O ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sema-
na passada, o povo palestino celebrou – com mani-
festações de apoio em todo o mundo – o Nakba, data 
que marca o êxodo palestino de 1948, quando 725 
mil pessoas foram expulsas de seus lares para a cria-
ção do Estado de Israel. Nakba quer dizer “desastre”, 
“catástrofe”. No episódio, mais de 80% dos habitantes 
árabes da região que se tornaria o Estado de Israel 
abandonaram suas cidades e aldeias. Hoje, mais de 6 
milhões de palestinos vivem em campos de refugiados 
espalhados pelos países árabes e mundo afora. Ainda 
hoje, Israel controla 65% da Cisjordânia e 40% da Fai-
xa de Gaza, com seu exército e sua força paramilitar, 

os colonos, implementando um regime de terror. Todo 
dia 15 de maio, os eventos de 1948 são lembrados pe-
los palestinos. O Dia do Nakba se transformou numa 
data de luta pelo direito inalienável de retorno do povo 
palestino às suas terras.

Este ano, um grupo de quatro brasileiros foi à 
Palestina visitar seus familiares e apoiar as manifes-
tações pacíficas do Nakba. No dia 15, Soraya Misleh, 
Hasan Zarif, Muhamad Kadri e Ibrahim Hammoud já 
estavam entre os refugiados palestinos na Jordânia 
e acompanharam os protestos. Fizeram parte de um 
grande cerco às fronteiras palestinas, ocupadas por 
Israel, e que foi reprimido com violência, revelando o 
totalitarismo utilizado pelo Estado de Israel para im-
pedir que palestinos e descendentes retornem à sua 
terra de origem. Dezenas de pessoas foram mortas.

Para além da gravidade desse episódio, o grupo 
de brasileiros foi tratado como criminoso na fronteira 
da Palestina. Barrados pelas forças da ocupação, du-
rante 7 horas eles foram intimidados, isolados uns dos 
outros, ameaçados, sofreram tortura psicológica nos 
interrogatórios, privação, revistas no corpo e bagagens. 
Os brasileiros ficaram horrorizados com a intolerância 
diante de manifestações pacíficas e o total desrespeito 
aos direitos das pessoas detidas.

Numa mensagem enviada ao Brasil, o grupo diz 
ter sentido na pele que a criminalização dos movimen-
tos sociais, que tanto combatem aqui, é uma prática 
comum por parte do Estado de Israel. E lembraram que 
vários brasileiros e brasileiras descendentes de árabes 
ou ativistas já passaram por essa situação inaceitável.

A partir de agora, os quatro brasileiros portarão 
um passaporte carimbado com a “entrada negada” ao 
Estado de Israel, o que na prática os impedirá de visitar 
parentes, amigos ou de participar de missões solidárias 
ao povo palestino. Além de causar-lhes outros cons-
trangimentos em viagens internacionais, necessárias 
quando se trata de apoiar as causas de um povo ex-
pulso de seu próprio país. Os passaportes carimbados 
foram devolvidos sem qualquer explicação. Segundo o 
grupo, tudo o que ouviram foi: “Go back to Jordan!” Ao 
todo, passaram quase 10 horas sem comer e sem beber.

Trata-se de uma postura inaceitável, uma atitude ar-
bitrária do Estado de Israel, que repudiamos desta tribuna.

Também cobraremos do Estado brasileiro que se 
posicione publicamente diante desses fatos, exigindo uma 
explicação de Israel sobre o ocorrido. Há diversos relatos 
de discriminação sofridos por brasileiros em Israel, so-
bretudo contra ativistas e cidadãos e cidadãs de origem 
árabe. O povo israelense jamais seria tratado dessa forma 
em nosso País. Por isso, não podemos admitir o mesmo.

Aproveito a oportunidade para anunciar que re-
apresentarei esta semana um pedido de informações 
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ao Ministério das Relações Exteriores, feito por nosso 
mandato no ano passado, acerca da existência de um 
acordo entre o Estado de Israel e o Estado brasileiro 
com a finalidade de cooperação na área de segurança 
ou em ações “antiterroristas”. A notícia foi ventilada no 
final de 2010, ligada à realização das Olimpíadas de 
2016. Na época, solicitamos ao Itamaraty as informa-
ções necessárias para o posicionamento dos Parla-
mentares sobre essa questão, e, com a mudança de 
Governo, até hoje não obtivemos um retorno.

Reapresentaremos, portanto, nosso requerimento 
de informações sobre esse caso, e pediremos do Minis-
tério das Relações Exteriores uma resposta à arbitra-
riedade cometida pelo Estado de Israel contra cidadãos 
brasileiros na última semana. A luta do povo palestino 
deve ser apoiada por todos nós. É um povo que há mais 
de 60 anos resiste heroicamente ante todas as humi-
lhações, da repressão armada a torturas legalizadas, 
praticadas agora também contra cidadãos brasileiros.

Viva a resistência do povo palestino! Pelo reco-
nhecimento do direito ao povo palestino a um Estado 
livre e soberano.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, a 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. o encerramento da votação. Há quorum mais do 
que qualificado. Faço essa solicitação a V.Exa., consi-
derando as outras oportunidades em que a Presidência 
optou por essa decisão, já se tendo verificado quorum 
mais que satisfatório e um bom tempo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ou-
vir o Líder Paulo Abi-Ackel, que pediu para falar como 
Líder da Minoria. Depois encerraremos a votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar V.Exa. pela votação do Código 
Florestal ontem à noite. Sei que V.Exa. sofreu muitas 
pressões para que essa matéria não fosse votada. E, 
como no episódio do STF, V.Exa. mostrou a indepen-
dência desta Casa. Cumprimentou-se muita gente pela 
votação de hoje, mas o artífice maior da votação, sem 
dúvida alguma, foi V.Exa.

Parabéns, Presidente Marco Maia!
O SR. PAULO FREIRE (Bloco/PR-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas 
fazer um breve registro. Eu e os demais integrantes das 
três bancadas que estiveram hoje pela manhã no Pa-
lácio para conversar com o Ministro Gilberto Carvalho 

queremos agradecer a S.Exa. não somente por ter nos 
recebido, mas também por ter feito o esforço de achar 
uma solução para o problema. A imprensa já divulgou 
o resultado, e as bancadas estão satisfeitas. Nós nos 
sentimos atendidos pela Presidente da República.

Muito obrigado.
O SR. VICENTE CANDIDO – Pela ordem, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Vicente Candido.
O SR. VICENTE CANDIDO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar este momento e também convidar os membros 
da minha bancada que ainda não estão no plenário 
para virem até aqui registrar o voto a respeito desta 
medida provisória relevante para o Brasil, que altera as 
condições de financiamento de vários setores produ-
tivos. Ela está exatamente na linha do Governo Dilma 
de beneficiar o setor produtivo, setor que precisa de 
liberação de crédito e de menores impostos para que 
o Brasil possa crescer.

A Oposição está aqui apenas para colocar defei-
to, para apontar a desoneração do setor nuclear, mas 
esquece e esconde os outros benefícios que esta me-
dida provisória traz para o Brasil, como, por exemplo, 
o chamamento do setor financeiro privado para ajudar 
a financiar a produção.

Hoje, créditos acima de 5 anos recaem pratica-
mente sobre o BNDES, Sr. Presidente, o maior res-
ponsável pelo financiamento da produção do Brasil 
– cerca de 60%.

Então, a medida flexibiliza principalmente o PSA 
no Brasil, e o setor produtivo poderá contar com finan-
ciamentos externos de longo prazo mais baratos, para 
que contribua com o crescimento do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Paulo Abi-Ackel, para uma 
Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, in-
dago a V.Exa. se é melhor para os trabalhos do Parla-
mento colocar em votação o resultado no painel antes 
da minha fala.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, pode 
falar, Deputado; não há problema.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, é nosso dever registrar a nossa 
surpresa nesta tarde com mais uma votação tratando 
de medida provisória sem nenhuma urgência, sem ne-
nhum dos quesitos previstos na Constituição Federal, 
à qual devemos obrigação e respeito.
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Gostaria de saber das Sras. e dos Srs. Parlamen-
tares, em especial daqueles que compõem a base do 
Governo, mas sobretudo da Sra. Presidente da Repú-
blica, que urgência e relevância pode ter uma medida 
provisória que trata da renovação de um imposto cuja 
data de término de sua cobrança está há anos e anos 
sendo aguardada? 

Nenhuma. 
Esse imposto existe há exatos 53 anos. Ora, 

da última renovação para cá todos sabiam, todos os 
técnicos do Governo, o ex-Presidente da República, 
bem como a sua Ministra da Casa Civil, que agora, no 
próximo período, esse imposto estaria por expirar. Por-
tanto, é de uma verdadeira arrogância – eu diria que 
é de uma petulância – a colisão frontal com a Consti-
tuição Federal: tratar de uma matéria que poderia ter 
sido enviada ao Congresso Nacional sob a forma de 
projeto de lei para debates na Comissão de Minas e 
Energia, discutir um assunto que não guarda nenhuma 
urgência, nenhuma relevância.

Não estou nem adentrando o mérito. Não estou ain-
da discutindo a razão de promover mais uma ampliação, 
mais uma renovação de mais um imposto, entre tantos 
outros que compõem a salada em que se transformou a 
nossa conta de luz, cheia de siglas, de impostos, cada 
um voltado a uma finalidade, embora cujos recursos ja-
mais sejam efetivamente destinados àquela finalidade.

É absurdo ver uma matéria que poderia ser tra-
tada sob a forma de projeto de lei e discutida pela via 
ordinária na Comissão ser debatida como medida pro-
visória no contexto de uma série de outros assuntos 
que dizem respeito a outras matérias, aquilo que vul-
garmente se chama, na Câmara dos Deputados, de 
emenda Frankenstein.

Ora, isso é um desprestígio ao Parlamento, é um 
desprestígio às nossas prerrogativas. 

Aqui, nesta Casa, temos Parlamentares experien-
tes que haverão de concordar com esta manifestação 
que faço da tribuna. Não podemos aceitar essa situ-
ação, e exatamente por isso peço às Sras. e aos Srs. 
Parlamentares que deem nesta tarde demonstração 
inequívoca, firme e forte de que o Congresso precisa 
ter as suas prerrogativas respeitadas.

No mérito, há outras questões que também preci-
sam ser analisadas. Recentemente, nós promovemos, 
exatamente no setor de energia elétrica, um repasse 
de recursos para nosso país vizinho, o Paraguai, ao ar-
gumento de que nós temos que tratar das mazelas do 
nosso país vizinho. Ora, então estamos fazendo favor 
com chapéu alheio, pois estamos encarecendo a conta 
de luz, onerando a conta do contribuinte, que poderia 
ter a redução da sua conta de luz na tarde de hoje, pelo 
Parlamento. Não o fizemos, e não estamos fazendo, 

sob a justificativa de que o setor elétrico precisa dessa 
contribuição. Mas, ao mesmo tempo, 15 dias atrás, ao 
argumento de que temos recursos abundantes na conta 
de energia e de que precisamos de atender às mazelas 
do país vizinho, o Governo enviou para aqui uma medida 
que faz o repasse de recursos do setor elétrico para o 
Paraguai. Então, estamos ajudando os paraguaios com 
o dinheiro da conta de luz hoje onerada, graças a essa 
medida provisória enviada pelo Governo Federal, ao 
argumento de que é preciso renovar a RGR. 

Não é preciso renovar a RGR. Há recursos abun-
dantes no setor elétrico. Prova disso é o Brasil ter feito 
a gentileza, o favor de promover o atendimento a um 
pleito do Presidente paraguaio da ordem de mais de 
200 milhões de reais ao mês. Se calculado ao longo 
de uma década, nós estamos falando em bilhões de 
reais, e exatamente para o país vizinho.

Agora vamos onerar a conta do pobre contribuinte, 
como das indústrias, do setor produtivo, com a reno-
vação desse imposto por mais 25 anos?! É algo abso-
lutamente lamentável, eu diria lastimável, e temos de 
fazer nosso discurso contra a renovação dessa medida.

Complementando, Sr. Presidente, fazendo uso dos 
últimos segundos que me restam, não posso deixar 
de registrar também matéria publicada na revista Veja, 
desta semana, que alerta para os péssimos índices de 
organização do nosso sistema de saneamento básico. 
Aliás, fico à vontade para tratar deste assunto porque, 
desde que assumi a Liderança, venho denunciando 
desta tribuna os absurdos baixos índices de sanea-
mento básico do nosso País, da ordem de 50% das 
residências do Brasil. Segundo a Veja, nas cidades do 
Norte e Nordeste, os índices chegam a apenas 3%, 
minha cara Vice-Presidente Rose de Freitas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, va-
mos nos opor a esse sistemático trabalho de redução 
das nossas prerrogativas, votando contra a recriação 
desse imposto malfadado que serviu para o socorro 
aos países vizinhos. Dizendo “não” à renovação desse 
imposto, nós estaremos contribuindo para que haja re-
dução da conta de energia elétrica dos contribuintes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

VOTARAM

Sim: 270 Sras. e Srs. Parlamentares; 
Não: 101; 
Abstenções: 2;
Total: 373.

MANTIDO O TEXTO, CONFORME O DESTAQUE.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 517/2010 – DVS – PSDB – ART. 
20 DO PLV – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 25/05/2011 16:25

Encerramento da votação: 25/05/2011 16:57

Presidiram a Votação: Rose de Freitas; Marco Maia ;
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O SR. JERÔNIMO GOERGEN – Sr. Presidente, 
solicito a V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos se-
guir aqui anotando a votação dos destaques.

O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Está bem. Solicito a 
V.Exa. que considere como lido e peça a transcrição 

nos Anais de artigo de autoria do Presidente da Fede-
ração das Indústrias do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo 
Tigre, publicado no Zero Hora de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
de bancada do PPS. Requerimento sobre a Mesa:

“Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

161, § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 64, 
apresentada à MP 517, de 2010.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 
2011. – Arnaldo Jardim, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PV,PPS.”

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei “sim”.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. TAUMATURGO LIMA (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nós queríamos ter a possibilidade de dialogar 
com este Plenário. 

Sobre a nossa emenda agora proposta, alguns 
poderão dizer que ela reedita a votação que acabou 
de ser feita. Porém, ela tem algumas peculiaridades 
que eu gostaria merecesse a atenção de todos, não 
sem antes corrigir algumas colocações.

Foi dito por um Parlamentar, há poucos instan-
tes, que nós estávamos discutindo a medida como um 
todo. Saibam todos que a Medida Provisória nº 517 já 
foi aprovada. 

Outro disse que poderíamos sacrificar, com esta 
emenda, a supressão da RGR, o PROINFA. Não se 
trata disso. O PROINFA está tratado em outro artigo 
do texto, com isso tudo garantido.

Sobre a RGR, falaram muito bem todos os De-
putados que aqui se pronunciaram, como o Deputado 
Duarte Nogueira e também o Deputado Efraim Filho, 
do DEM, dentre vários outros. 

O que podemos agregar, então, Sr. Presidente? 
Primeiro, a notícia de que esse assunto foi tratado no 
âmbito da Comissão de Minas e Energia. Decidimos 
fazer uma audiência pública, que depois foi suspensa. 
Essa medida foi discutida com a presença do Movimen-
to Brasil Competitivo, movimento empresarial presidido 
pelo Dr. Jorge Gerdau Johannpeter, que integra o mais 
importante conselho do atual Governo e que esteve 
conosco – mereceu matéria de uma página no jornal 

Valor, quando falou sobre a total incoerência, incon-
sistência da manutenção da RGR. Isso foi dito aqui. 

A Reserva Geral de Reversão – RGR foi criada 
para suportar as concessões que são feitas; e boa 
parte delas, que vão vencer em 2015, nunca teve ne-
cessidade de utilizar esse recurso, tanto que ele está 
entesourado. Preocupou-se aqui... Alguns disseram, 
sobre o Luz para Todos: use-se o que está depositado 
no Tesouro, e teremos suporte para o Programa Luz 
para Todos por mais de 20 anos. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos propondo aqui-
lo que queria o Deputado Eduardo da Fonte, quando, 
juntamente com muitos outros Deputados, criou a CPI 
Tarifas de Energia Elétrica: diminuir o custo de ener-
gia. Estamos propondo aquilo que queria o Deputado 
Weliton, da bancada do PT, quando, em Minas Gerais, 
liderou um movimento vigoroso pela diminuição da ta-
rifa de energia elétrica. 

Só esse tributo – e é disto que falamos aqui, da 
RGR – é responsável por aproximadamente 2% da 
nossa conta de luz. Mas esta disposição de diminuir o 
custo não é nossa; quem fez o anúncio, representan-
do a Presidenta Dilma Rousseff no World Economic 
Forum, no Rio de Janeiro, foi o Ministro Fernando Pi-
mentel. S.Exa. disse que “o custo da energia no Brasil 
está insuportável, está afastando empresas, está pe-
nalizando o consumidor residencial”. 

A Presidenta da República convocou uma reunião 
para discutir a diminuição do custo da energia. Porém, 
que papel nos sobra, ao Parlamento? Manter o custo 
da energia. O Executivo tem um grupo de trabalho para 
desonerar o custo da energia, e nós votamos, no ano 
passado, a CCC...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado, 
para concluir.

O SR. ARNALDO JARDIM – Sei que sensibilizo 
V.Exa., Sr. Presidente, que se preocupa com este as-
sunto, que preocupa a todos nós. Repito: o Executivo 
constituiu um grupo de trabalho que está estudando a 
desoneração do setor, está estudando a desoneração 
do custo da energia. E nós votamos a CCC no ano 
passado, e, agora, vamos prorrogar – não se trata de 
manter –, ao custo total de 50 milhões, a RGR. Não 
se justifica caber ao Parlamento esse papel, enquanto 
o Governo negocia a desoneração diretamente com 
o setor produtivo, o que vai aparecer aos olhos da 
população. 

A nossa proposta difere da anterior, porque nós 
propomos 5 anos para que essa redução ocorra gra-
dativamente.

Sensato, peço o apoio de todos. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não havendo 
mais oradores inscritos, está encerrada a discussão.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista.

O SR. MAURO MARIANE (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Mauro Mariane, de Santa Catarina, votou conforme 
orientação do PMDB.

O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Alfredo 
Sirkis, do Rio de Janeiro, na votação anterior, votou 
com o partido.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Nelson 
Bornier, na votação anterior, votou com o partido. 

O SR. GEAN LOUREIRO (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Gean Loureiro votou com o partido na última votação.

O SR. FERNANDO TORRES (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Fernando Torres votou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço a 
V.Exas. que permaneçam no plenário, pois neste mo-
mento teremos outra votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar. 
Como vota o PT?
O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota “sim” ao texto, “não” ao destaque. Então, o enca-
minhamento é “sim”. 

Perdão, trata-se da emenda. Portanto, “não” à 
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PR?
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco do PR, com todo o respeito ao autor do des-
taque, Deputado Arnaldo Jardim, grande Parlamentar 
que conhece muito bem o setor energético, discorda 
da parte do custo do imposto, porque sua maior parte 
está por conta do ICMS dos Estados. Alguns Estados 
cobram até 40% na conta de luz. 

Então, o Partido da República e o seu bloco vo-
tam pelo Luz para Todos, votam pela universalização 
da energia, votam “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
diante de uma votação que deve ser elucidada. 

Essa conta da RGR acumula cerca de 15 bilhões. 
Seis bilhões e meio foram para programas efetivos, mas 
outros 9 bilhões foram para o Tesouro. Então, quando 
se pretende ampliar por mais 25 anos a prorrogação 
dessa tarifa de 2,5%, dessa alíquota sobre a energia, 
está-se falando de um montante na ordem vindoura 
de 50 bilhões.

Ora, é óbvio que há uma finalidade oblíqua. Dizem 
que, com essa verba, a Presidenta quer lastrear a ope-
ração – no meu entendimento, absurda – do trem-bala. 
Esses recursos, ainda que fossem ser investidos em 
transporte, deveriam ir para metrôs e trens suburba-
nos nas grandes cidades, e não para esse delírio do 
trem-bala. No entanto, essa proposta do PPS, que é 
equilibrada, mantém até 2015, para que haja uma con-
catenação, para que haja, portanto, uma diminuição 
gradativa nessa fonte, que é uma fonte hoje existente, 
mas que tem que acabar, porque não se necessita. 

Portanto, nosso encaminhamento é pela altera-
ção do texto: “sim” ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o enten-
dimento que nos fez apoiar essa emenda do PPS é 
que ela encaminha pelo fim do tributo, mas de forma 
equilibrada. 

Aproveitando que nesta semana houve a votação 
do Código Florestal, eu diria que esse entendimento que 
o PPS traz permite o desenvolvimento sustentável ou, 
melhor dizendo, uma tributação sustentável, porque dá 
ao Governo a oportunidade de se preparar, de forma 
prudente, para o fim dessa receita em 5 anos, só que 
a partir de 2012, de forma já escalonada.

Então, apesar de a extorsão tributária continuar, 
ela irá paulatinamente diminuindo, e aos poucos haverá 
condições de adaptação à nova realidade: a realidade 
de um Estado menor, um Estado mais eficiente que 
não prejudique tanto a classe produtiva com a extor-
são tributária.

Sr. Presidente, “sim” ao texto.
O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Alberto Filho votou com o PMDB na última votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa é uma 
emenda que na realidade vai diminuir a receita, re-
ceita que já vem sendo cobrada de longa data e que 
serve muito bem para financiar o Luz para Todos e as 
termelétricas. Enfim, é uma emenda extremamente 
importante.

Apesar da justeza da causa, achamos importan-
te que seja mantido o texto. Por isso, votamos “não”.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Jefferson Campos votou com o partido na 
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PDT 
como vota?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não” 
à emenda.

Esse recurso é muito importante para a União, 
para podermos manter o serviço de energia elétrica no 
Brasil no âmbito de todos os Estados, principalmente 
do Nordeste. Portanto, “não” à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Bloco PV/
PPS? (Pausa.)

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Bloco 
PV/PPS vota “sim”.

O PSC como vota?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“não” à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PMN, 
como vota? (Pausa.)

Já viram minha intimidade com o PPS! Já estou 
orientando pelo PPS também! (Risos.)

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
nos sentimos representados, como disse o nosso Líder 
Rubens Bueno também. Mas falo também em nome 
do PV, e conclamo a todos para que possamos ter...

A defesa do Deputado Efraim Filho foi muito con-
sistente. Eu quero lhe agradecer inclusive por isto, que 
é a preocupação de não tomar uma medida abrupta, 
de fazer, portanto, de forma escalonada, a partir de 
2012, para não incidir neste ano. 

Portanto, é uma coisa muito sensata, razão pela 
qual eu faço um apelo a todos para que possam refletir, 
posicionar-se e votar “sim” à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.

O PMDB, como vota? (Pausa.)
O PSOL, como vota? Com relação ao PSOL, eu 

não me vou arvorar aqui a orientar. (Risos.)
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O senhor sempre orientará 
o PSOL, quando estiver imbuído do espírito que tem 
de justiça, de igualdade e do socialismo, Presidente 
Marco Maia!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem!
O SR. CHICO ALENCAR – O PSOL, nessa li-

nha, pensando grande, entende que o Brasil precisa de 
uma reforma tributária progressiva que taxe as gran-
des heranças, os ganhos de capital, os lucros sempre 
extraordinários, e não grave o consumidor.

Nesse sentido, nós apoiamos a emenda do Par-
tido Popular Socialista, que é até uma mediação. Ao 
invés de se acabar com esse gravame, que já existe 
há 50 anos, é verdade, e que já deveria ter acabado 
no ano passado... Porque ele foi prorrogado. Em ge-
ral, o Governo do PT adota algumas posturas que ele 
criticava na era Fernando Henrique Cardoso, e isso, 
querido Deputado Amauri Teixeira, o senhor sabe que 
não é bom, porque gera contradições e incoerências.

A proposta do PPS é gradual, lenta e segura, 
para que a conta do consumidor não fique tão pesada 
hoje. A tarifa de energia do Brasil, para os indivíduos, 
é uma das mais caras no mundo.

Nosso voto é “não” ao texto e, portanto, “sim” à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada votação que 
aqui procedemos, nós devemos fazer uma avaliação: 
o que é que nós fizemos de útil para a população bra-
sileira? Ou seja, se nós estamos votando para ajudar 
o Governo ou para ajudar a população.

Nós tivemos aqui inúmeras oportunidades de aju-
dar a população, notadamente a população mais pobre. 
E é uma coisa simples: simplesmente, não prorrogar o 
imposto de 2,7% em cima das contas de energia elé-
trica de todas as famílias brasileiras, sem exceção. A 
quem ajuda manter esse imposto?

Muitas vezes, ajudar o Governo acaba ajudando 
a população. Mas, neste caso, o dinheiro ficou para-
do. Há 9 milhões de reais parados, e nós vamos votar 
mais 50 bilhões de reais para esses próximos 25 anos.

Nós orientamos “sim” ao destaque, que consegue 
abolir, em 5 anos, este imposto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado. 

Como vota o Governo?
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A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, a quem ajuda esse imposto?

São mais de 14 milhões de brasileiros que foram 
beneficiados por esse recurso – que não é um imposto, 
é um recurso –, aqueles que foram beneficiados pelo 
Luz para Todos. Talvez eu não tenha sido beneficiada, 
porque eu não estava nesse grupo que foi beneficia-
do, e talvez não tenham sido os mais ricos. Mas, com 
certeza, o foram aqueles que precisaram.

Eu venho da região amazônica, que tem uma 
realidade muito diferente da do Estado de São Paulo. 
Quisera eu que o meu Estado tivesse a infraestrutura 
que têm São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Mas ela é diferenciada.

Eu gostaria de lembrar que este Governo governa 
para paulistas, mas governa para amazônidas também, 
que viviam na escuridão até há bem pouco tempo. Mas 
o Luz para Todos tirou essa população da escuridão.

Por isso, o Governo vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência cita que nós temos, nas galerias, estudantes 
do Curso Superior de Tecnologia de Gestão Pública da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cam-
pus de Cachoeira. 

Sejam bem-vindos! (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já foram 

feitas todas as orientações.
Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita a todas as Sras. e todos os Srs. Parla-
mentares que tomem os seus assentos, a fim de dar 
início à votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Alerta-
mos que o acordo era votar este destaque também 
nominalmente.

O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do Partido dos Trabalhadores 
na votação anterior.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. LOURIVAL MENDES (PTdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do Bloco. 

O SR. RONALDO ZULKE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Ronaldo Zulke, por favor.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.Exa. 
me permite, enquanto desenvolvemos a votação, gos-
taria de fazer um comunicado que considero muito 
importante, e para que fique devidamente registrado 
nos Anais desta Casa.

Trata-se de uma mudança significativa nas re-
lações políticas entre o Estado do Rio Grande do Sul 
e o Governo Federal. Como o senhor bem é teste-
munha, nosso Estado, que estava de costas para o 
País, encontra-se neste momento numa outra reali-
dade. Graças à determinação do nosso Governador, 
Tarso Genro, inúmeras são as iniciativas que se de-
senvolvem no Rio Grande do Sul, caminhando junto 
com o Brasil.

Razão pela qual nós recebemos, na última sex-
ta-feira, no Rio Grande do Sul, a presença de três 
Ministros de Estado, que lá estiveram para reafirmar 
seu compromisso com a República e com a relação 
federativa positiva saudável.

Lá esteve o Ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, que inclusive teve oportunidade de ser convidado 
por nós para participar de uma audiência pública para 

tratar da construção de um hospital novo no Vale do 
Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre.

Lá também foi o Ministro José Eduardo Cardo-
zo, que lança no Rio Grande do Sul a campanha pelo 
desarmamento em todo o País.

Da mesma forma, esteve lá a Ministra Míriam 
Belchior, levando boas notícias para o Rio Grande do 
Sul, especialmente visitando as obras do TRENSURB, 
Deputado Marco Maia. O senhor foi um dos que mi-
litou muito para que essa obra fosse desenvolvida, 
levando esse trem até a cidade de Novo Hamburgo. 
Pois lá esteve a Ministra Miriam Belchior, testemu-
nhando o andamento dessa obra e anunciando que, 
nos próximos meses, lá estará a Presidenta Dilma 
Rousseff para inaugurar, finalmente, o TRENSURB, 
nosso metrô, até a cidade de Novo Hamburgo. 

Portanto, são outros tempos. É o Rio Grande do 
Sul de mãos dadas com o Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 
sexta-feira e fim de semana, tivemos a oportunidade 
de acompanhar a agenda de três ministros de Estado 
do Governo Dilma, no Rio Grande do Sul. Recebemos 
a visita do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do 
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e da Mi-
nistra do Planejamento, Miriam Belchior.

Com o plenário da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul lotado, o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, detalhou, entre outras iniciativas do Gover-
no Federal, as ações de atendimento ao combate ao 
crack e outras drogas. Entre elas, a qualificação dos 
agentes de saúde que fazem o atendimento em emer-
gências, a abordagem a dependentes e a criação de 
Casas de Acolhimento Transitório para tratamentos 
mais prolongados. Está prevista a criação de 2.700 
vagas em hospitais para o atendimento de usuários 
de drogas e pessoas que sofrem de doenças men-
tais. O Ministro frisou a importância da prevenção, 
citando como fundamental o engajamento da socie-
dade através de associações e ONGs que estimu-
lem hábitos saudáveis e ofereçam oportunidades de 
inserção social às pessoas mais vulneráveis. Além 
disso, ressaltou o papel dos conselhos estaduais e 
municipais de saúde na fiscalização das execuções 
dos recursos destinados pelo Governo Federal aos 
Estados e Municípios.

Durante esse evento, entregamos convite para 
que o Ministro retorne ao Rio Grande para audiência 
pública sobre o Hospital Regional do Vale do Grava-
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taí. Acompanharam a agenda a prefeita de Gravataí, 
Rita Sanco, o Deputado Estadual Daniel Bordignon, 
e o Vereador do PT desse Município, Carlito Nicolait. 
A audiência ainda não tem data marcada e depende 
do retorno do Ministro. Mas está dada a largada na 
mobilização que tem como objetivo garantir a cons-
trução do hospital que atenderá toda a região.

Em seguida, acompanhamos o Ministro da Justi-
ça, José Eduardo Cardoso, e o Governador do Estado, 
Tarso Genro, quando foram firmados compromissos 
conjuntos entre os Governos Federal e Estadual, entre 
eles, a adesão do Rio Grande do Sul à campanha do 
desarmamento. Os atos foram assinados pelo Gover-
nador Tarso e Secretários Estaduais, pelo Ministro, 
e demais autoridades comprometidas com o tema.

Já com a Ministra Miriam Belchior, do Planeja-
mento, tratamos dos projetos dos municípios da Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre no PAC da Mobi-
lidade Urbana. Entregamos documento ressaltando 
à Ministra nossa preocupação em garantir que os 
projetos encaminhados pelas dez cidades da região, 
a saber, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do 
Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, 
Alvorada, Gravataí e Viamão, sejam contemplados. 
Trata-se de projetos que, após sua elaboração e im-
plantação, estarão rigorosamente enquadrados nos 
critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Segundo 
Zulke, os projetos articulam a integração do transporte 
coletivo com o sistema de trens e contribuem para o 
desenvolvimento da região, que atinge três milhões 
de habitantes. Nós salientamos, ainda, que os proje-
tos serão fundamentais para a viabilização financei-
ra dos trens, pois servirão para qualificar e garantir 
o fluxo de passageiros para o futuro metrô de Porto 
Alegre e o TRENSURB.

A propósito, sobre o TRENSURB, no sábado 
acompanhamos a ministra em visita às obras de ex-
tensão do trem até Novo Hamburgo, juntamente com 
Prefeitos e Deputados da região. Mostramos à Minis-
tra Miriam o traçado em viagem experimental até a 
estação Liberdade; e, depois, rumamos até a futura 
estação FENAC, em Novo Hamburgo.

Quero fazer minhas as palavras da Ministra 
Miriam Belchior, quando reafirma a sintonia entre 
o Governo de Tarso Genro e o Governo de Dilma 
Rousseff. É essa aproximação que possibilitará que 
o Rio Grande esteja integrado ao Governo Federal, 
encaminhando projetos e disputando recursos para 
importantes obras e serviços a todos os gaúchos, 
a exemplo da extensão do TRENSURB até Novo 
Hamburgo, da construção da BR-448, a Rodovia do 

Parque, dos projetos do PAC da Mobilidade Urbana, 
do PAC do Saneamento Ambiental, na cultura, etc.

Quero concluir, dizendo que para nosso man-
dato, agendas como essas fortalecem as relações 
democráticas entre as esferas públicas e reafirmam 
o Rio Grande como um Estado que não vira as costas 
ao Brasil, um Estado que cresce junto com o País. 
Seguiremos na luta para garantir os pleitos de nosso 
Rio Grande e de nossos Municípios com a certeza 
de que o Governo Federal será sensível a essa sin-
tonia que conquistamos, garantindo recursos para 
os gaúchos por meio dos programas existentes, que 
estamos acompanhando.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como repre-
sentante do Rio de Janeiro, eu gostaria de registrar 
minha indignação quanto a mais um ato do Governo 
Federal que suprime do Rio de Janeiro um órgão pú-
blico importante.

No início do Governo Lula, nós assistimos à 
transferência do escritório da EMBRATUR e o seu 
fechamento; mais adiante, o fechamento do Depar-
tamento de Comércio Exterior do Ministério de De-
senvolvimento Econômico; mais adiante, a tentativa 
explícita de transferir a Escola Superior de Guerra, 
que está no Rio de Janeiro desde seu início, para 
Brasília, mais uma vez; mais adiante, a tentativa de 
transferir a FUNARTE para Brasília.

Agora, com o fechamento da representação do 
Ministério da Educação no Rio de Janeiro, estamos 
diante de uma iniciativa absurda, que não faz o menor 
sentido. Há vários profissionais lá, do Governo Fede-
ral, trabalhando. Têm serventia indiscutível, porque 
isso é muito útil aos órgãos do Estado e aos órgãos 
das noventa e duas Prefeituras do Estado. Não faz o 
menor sentido essa transferência, que foi estabele-
cida através de um decreto federal.

Queremos protestar diante desse absurdo contra 
o Rio de Janeiro. É um desprestígio, é um desrespeito 
ao Rio de Janeiro!

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar que, na noite de ontem, houve a prisão 
do jornalista Pimenta Neves, depois de 11 anos de 
impunidade, 11 anos de escárnio à Justiça brasilei-
ra, às mulheres. Assassino confesso, durante anos 
permaneceu impune, e agora vai cumprir pena numa 
penitenciária do Estado de São Paulo.

Tardou, mas agora, felizmente, fica o exemplo 
de que realmente não pode ocorrer o que ocorreu: 
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assassinar uma jovem, pelas costas, confessar o 
assassinato e ficar 11 anos recorrendo e saindo fora 
das garras da lei.

Portanto, quero registrar que nós acreditamos 
na Justiça, no Poder Judiciário. Felizmente, hoje está 
preso, no Estado de São Paulo, o assassino confesso, 
jornalista Pimenta Neves.

Obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, é apenas para registrar a presença e saudar os 
alunos da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia – UFRB. Essa jovem universidade, sem dúvi-
da, a cada dia precisa ser fortalecida e receber mais 
recursos para garantir o seu florescimento em todo 
o Recôncavo da Bahia.

Ao mesmo tempo, quero dizer que, em reunião 
suprapartidária com o Ministro da Educação, saímos 
com a indicação da criação da Universidade Federal 
do Oeste encaminhada e também com a da Universi-
dade Federal do Sul da Bahia, entre Ilhéus e Itabuna, 
para garantir maior intervenção do ensino superior 
federal no Estado da Bahia. 

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Marcelo Castro, na votação anterior, votou com o seu 
partido, o PMDB. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou há 
algum tempo aguardando para saudar os alunos e 
professores da UFRB, que completou 5 anos. Essa é 
uma Universidade que cada vez mais está crescendo 
e ganhando consistência. 

E temos observado, Sr. Presidente, o tratamento 
diferenciado dado ao Nordeste e ao Sudeste. A uma 
universidade de Minas Gerais equivalente à UFRB 
são destinados cinco vezes mais recursos. 

Nossa luta não é só para criar mais universi-
dades para o Norte e o Nordeste, mas também para 
conseguir mais recursos para as universidades. 

Quero dizer que uma das nossas lutas será a 
criação do curso de Medicina da UFRB, em Santo 
Antônio de Jesus.

Parabéns à UFRB, parabéns aos seus alunos, 
parabéns ao seu Reitor, o meu amigo Paulo Gabriel, 
e parabéns a todo o corpo docente da Universidade. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Domingos 
Dutra votou com o PT, na votação anterior.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, Roberto de Lucena, na última votação, votou com 
o partido.

O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Zé 
Silva, do PDT, votou com o partido, na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Miriquinho Batista.

O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar aqui, com tristeza, minha indignação com o 
assassinato, no Município de Nova Ipixuna, no Pará, 
de um casal ambientalista cuja luta era exatamente a 
defesa do meio ambiente sem assassinatos.

Que nunca mais se repita situação como essa! 
Nós não podemos permitir que ainda ocorram assas-
sinatos dessa natureza no Estado do Pará, que trouxe 
muita tristeza ao povo trabalhador.

Solicito seja dado como lido meu pronuncia-
mento.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores membros 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados e demais presen-
tes neste plenário, boa tarde. Boa tarde também aos 
que nos assistem pela TV Câmara ou pela Internet e 
a todos aqueles que nos escutam.

É com tristeza e indignação que venho hoje a 
esta tribuna falar sobre a morte do casal de ambien-
talistas José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do Espí-
rito Santo, que foram assassinados em Nova Ipixuna, 
no sudeste do Pará. 

Há a informação de que o casal estava saindo 
do projeto de assentamento agroextrativista Praia 
Alta Piranheira, onde morava, e, a caminho da sede 
do Município, foi encurralado em uma ponte por pis-
toleiros e executado a tiros.

O site da Carta Capital noticiou que o casal re-
presentava “o elo mais frágil da cadeia de pressão pelo 
carvão de mata nativa, de madeireiras e de grilagem 
de terras para a pecuária. Denunciavam, há meses, 
que estavam sendo ameaçados. A pressão viria pela 
parte de madeireiros da região, em busca das cas-
tanheiras e outras árvores nobres, e por carvoeiros”.

Ainda ontem, quando a nossa Presidenta Dilma 
Rousseff ficou sabendo do caso, em reunião com ex-
-Ministros do Meio Ambiente, mostrou-se surpresa 
com a notícia e determinou que a Polícia Federal in-
vestigue o assassinato.

José Cláudio foi o primeiro presidente da asso-
ciação do assentamento, sucedido por sua esposa, 
Maria do Espírito Santo. Eram líderes locais do Con-



26226 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

selho Nacional das Populações Extrativistas, ONG 
fundada por Chico Mendes.

Incansáveis defensores da preservação da flo-
resta extrativista, muitas vezes eles interditavam estra-
das internas, paravam caminhões madeireiros dentro 
da reserva, anotavam as placas e denunciavam ao 
IBAMA e ao Ministério Público Federal. 

José Cláudio e Maria foram ameaçados de mor-
te por madeireiros e fazendeiros, certamente com a 
convicção de que após cometerem o crime ficariam 
impunes. 

Quero deixar registrada a minha indignação com 
esse ato de violência e barbaridade cometido contra 
o casal e pedir às autoridades competentes justiça, 
pois a vida humana para esses criminosos perdeu 
completamente o valor. É preciso fazer justiça. Preci-
samos punir esses criminosos. O Estado precisa dar 
respostas à sociedade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar 
os alunos, os professores e o Reitor Paulo Gabriel, 
eleito pela segunda vez, da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, que se encontram neste plená-
rio. Nos seus 5 anos de existência, a UFRB já prestou 
muitos serviços ao Recôncavo e ao Brasil.

Quero também destacar os 50 anos da Compa-
nhia de Ferros Ligas da Bahia – FERBASA e solicitar 
que seja dado como lido meu discurso.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Com-
panhia de Ferros Ligas da Bahia – FERBASA com-
pletou 50 anos em 2011. Para comemorar, a empresa 
organizou no dia 19 de maio o seminário A mineração 
e a metalurgia no cenário atual da economia brasilei-
ra, no auditório da Agência de Fomento do Estado da 
Bahia – DESENBAHIA e ofereceu um show de Cae-
tano Veloso e do Grupo Musical Tons do Amanhã, no 
Teatro Castro Alves, em Salvador. No dia seguinte, 
convidados visitaram as instalações da fábrica no Mu-
nicípio de Pojuca, região metropolitana de Salvador.

A FERBASA tem meio século de bela história. 
Seu fundador, engenheiro José Gorgosinho de Car-
valho Filho, aos 30 anos de idade, chegou à Bahia 
em 1961, vindo de Minas Gerais. Estabeleceu-se 
no Município de Campo Formoso com o objetivo de 
produzir minério de cromo para abastecer a indústria 
nacional. Com a expansão dos negócios, em julho de 

1963 implantou em Pojuca seu parque industrial me-
talúrgico. Inaugurada para produzir ferro-cromo alto 
carbono, a indústria atualmente também produz ferro-
-cromo baixo carbono, ferro-silício-cromo, ferro-silício 
75 e ferro-silício especial.

O consumo de ferro-cromo tem sido o principal 
produto da FERBASA. De 200 mil toneladas/ano, 
85% abastecem o mercado interno e 15% seguem 
para os países da União Europeia. Por trás dessa 
demanda por ferro-cromo está o aço inoxidável, cujo 
consumo cresce 7% ao ano. O Diretor-Presidente da 
FERBASA, Sr. Geraldo Lopes, tem uma explicação 
para esse crescimento: o aço inox tem em sua com-
posição 30% de ferro-cromo e o crescimento desse 
mercado está diretamente atrelado ao aumento da 
renda da população brasileira.

Nas palavras do Sr Geraldo Lopes, ditas ao jor-
nal A Tarde, edição de 15 de maio de 2011, “as pes-
soas passaram a consumir mais produtos feitos em 
aço inox, como utensílios domésticos e até mesmo 
materiais de acabamento na construção civil, como 
corrimãos de escadas”. Portanto, a melhoria da renda 
da população tem impulsionado o mercado interno, 
que consome e faz crescer a produção da FERBASA.

A indústria, ao completar 50 anos, anuncia que 
em 2011 vai investir na Bahia 153 milhões de reais. 
Esses recursos devem ser aplicados em manutenção 
estrutural, compensação ambiental, aquisição de ter-
ras para plantação de florestas, conservação das já 
existentes, e pesquisas geológicas. 

Em 2010 o lucro líquido foi de 133,7 milhões 
de reais, um aumento de 360% em relação a 2009, 
quando a empresa lucrou apenas 29 milhões de 
reais, quase que nocauteada pela crise financeira 
mundial. No auge da crise, a empresa foi obrigada a 
demitir 600 trabalhadores. Um ano depois, o número 
saltou de 2.271 para os atuais 3.081 trabalhadores, 
um quadro superior ao que a empresa apresentava 
antes da crise.

No dia 6 de abril passado, José Carvalho foi re-
cebido pelo Governador da Bahia, Jaques Wagner, 
que enalteceu o caráter empreendedor do industrial 
e sua preocupação com o social. O Governador da 
Bahia, ao mencionar preocupação social, estava se 
referindo à Fundação José Carvalho, que, desde 1975, 
portanto há 36 anos, é responsável por um extraordi-
nário trabalho de educação gratuita e de qualidade, 
com assistência técnico-pedagógica e social a 3.500 
estudantes, selecionados entre famílias pobres. 

A entidade educacional mantém seis escolas, 
duas delas em Pojuca e as outras em Catu, Mata de 
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São João, Campo Formoso e Andorinha. Todas mo-
dernas e muito bem equipadas. Na Fundação José 
Carvalho, as crianças entram no pré-primário e saem 
com ensino médio. Milhares fazem vestibular e se-
guem a vida.

O empresário José Carvalho sustenta uma ideia 
generosa sobre a relação da FERBASA com sua 
Fundação. Dono de 94% das ações da metalúrgica, 
ele doou tudo, integralmente, para a Fundação José 
Carvalho, que agora é acionista majoritária. O cida-
dão José Carvalho tem uma filosofia. Com humor, 
ele costuma dizer que morrer rico é muita, mas muita 
falta de imaginação.

Longa vida a José Gorgosinho Carvalho, à FER-
BASA e à Fundação José Carvalho!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a 
mobilização dos trabalhadores eletricitários do País, 
que estão em negociação com a ELETROBRAS. O 
processo de negociação é tenso, mas é preciso abrir 
o diálogo e conversar com quem garante o forneci-
mento de energia elétrica no País. Os trabalhadores 
são responsáveis por um complexo elétrico dos mais 
significativos, que dá lucro e tem um bom desempenho. 

Queremos enfatizar a necessidade da negocia-
ção para que se possa reconhecer o trabalho desen-
volvido pelos eletricitários. 

O acordo salarial está em fase de negociação. 
Manifestamos nossa posição em defesa da categoria. 
Apelamos à empresa para que negocie, reconheça 
a qualidade de seus servidores e a excelência do 
trabalho. A negociação é direito dos trabalhadores. 

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também 
saudar os estudantes da Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia presentes ao plenário e seu corpo 
de professores; parabenizar o Prof. Paulo Gabriel, 
reconduzido ao cargo de reitor daquela universidade, 
em reconhecimento ao bom trabalho desenvolvido. 

A UFRB já nasceu com políticas de ação afir-
mativa, Deputado Chico Alencar; mudou a realidade 
do Recôncavo da Bahia, onde se concentra a maior 
população negra do Estado. 

Essa Universidade está de parabéns. Sua cria-
ção foi fruto de um esforço suprapartidário, particu-
larmente da bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Portanto, quero parabenizar os estudantes, os 
professores e o Reitor Paulo Gabriel pelo importante 
trabalho que desenvolvem na Universidade. 

O SR. VINICIUS GURGEL (Bloco/PRTB-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
primeira votação, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
encerrar a votação depois da fala do Deputado Ru-
bens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a proposta apresentada pelo Depu-
tado Arnaldo Jardim visa dar as mínimas condições 
para uma transição cujo desejo é diminuir a cada ano 
um item da carga tributária que afeta os consumido-
res no País. A pessoa jurídica tem como repassar ao 
preço do produto a carga tributária, mas o assalaria-
do não tem para onde correr. É ele quem vai pagar 
a conta, não só do aumento de energia elétrica, mas 
também do imposto embutido no preço dos produtos.

Então, Sr. Presidente, na linha do que disse o 
Deputado Chico Alencar, é preciso destacar a impor-
tância da reforma tributária, não só para desonerar 
quem ganha menos, mas sobretudo para criar condi-
ções para que o País possa se descentralizar admi-
nistrativamente e desconcentrar os recursos – recur-
sos para os Estados e Municípios. É essa a grande 
reforma que esta Casa precisa trazer ao debate, para 
melhorar as condições de arrecadação e tirar o peso 
dos que querem produzir, trabalhar e fazer a econo-
mia funcionar adequadamente.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Projeto de 
Resolução da Mesa nº 39 trata da contratação dos 
serviços da Câmara. Os servidores da Casa estão 
apreensivos com a questão dos terceirizados.

Eu gostaria de pedir a V.Exa. que colocasse na 
pauta de amanhã o Projeto de Resolução nº 39.

Só quero reforçar esse pedido a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já está 

autorizada a inserção do projeto na pauta de amanhã.
O SR. IZALCI – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há 296. 

Mais alguém para falar?
O SR. WALTER TOSTA (PMN-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Walter Tosta votou conforme recomendação do par-
tido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Márcio Macêdo, tem V.Exa. a palavra.
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O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no último 
domingo, dia 22, comemorou-se o Dia Internacional 
da Biodiversidade. 

Quero registrar a importância, no debate inter-
nacional, da preservação da biodiversidade brasileira 
no momento em que esta Casa tomou decisões mui-
to importantes sobre a legislação florestal, que todos 
nós acompanhamos no dia de ontem.

Eu fui um dos que tiveram posição contrária ao 
substitutivo do Deputado Aldo Rebelo e à Emenda 
nº 164. Houve uma audiência pública na Comissão 
de Meio Ambiente.

Que nesta semana possamos comemorar o 
dia 22 de maio como o Dia Internacional da Biodi-
versidade. Este País, que tem um grande potencial, 
com certeza, vai se tornar potência mundial com o 
diferencial da biodiversidade e com a quantidade de 
água que possui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, o Deputado Leandro Vilela votou 
com o PMDB.

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-
-AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Deputada Rosinha da Adefal votou conforme 
a orientação do partido, na votação anterior.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para registrar como vale a pena ser coerente 
e lutar por uma causa. 

Eu gostaria de ler, neste momento, as manche-
tes on-line dos principais jornais do Brasil. 

Vamos começar pelo jornal Folha de S.Paulo: 
“Dilma suspende kit gay após protesto da banca-
da evangélica”. Vamos para o jornal O Estado de 
S.Paulo: “Dilma chama Ministros para discutir mate-
rial sobre homofobia” e “Dilma manda suspender kit 
anti-homofobia”. Jornal O Globo: “Para evitar convo-
cação de Palocci, Dilma suspende kit anti-homofobia”. 
O mais importante dessas matérias é que, no G1, a 
Presidente confessa que se sentiu surpresa ao ver o 
filme, porque não o conhecia.

Queremos deixar mais uma vez registrado que 
somos contra a discriminação aos homossexuais. Há 
uma grande diferença entre a posição das bancadas 
evangélica e católica e a do Deputado Bolsonaro. 
Somos a favor de que haja material que combata a 
discriminação, um material que, ao contrário, possa 
valorizar as pessoas. O material que estava ali incenti-

vava – como a própria Presidente percebeu ao assistir 
o vídeo –, estimulava uma opção sexual. 

Não é papel do Governo decidir se o cidadão 
deve ser gay; não é papel do Governo decidir se a 
menina deve ser lésbica. Essa é uma decisão pes-
soal, não é papel de Governo. O papel do Governo é 
combater, sim, qualquer tipo de discriminação. Então 
valeu a pena a bancada cristã desta Casa ter ido hoje 
ao Palácio do Planalto, ser recebida pelo Ministro Gil-
berto Carvalho, e ter feito a Presidente da República 
assistir ao vídeo.

A própria Presidente Dilma reconhece que o 
vídeo é inadequado e inapropriado. 

Queremos deixar claro que não somos contra 
os homossexuais. Não tentem colocar nos Deputados 
católicos e evangélicos a pecha de preconceituosos. 

Quando havia uma religião oficial no Brasil, os 
evangélicos eram apedrejados. Não seremos nós 
agora a apedrejar ninguém. Nós queremos, sim, que 
haja respeito à orientação sexual, e não imposição. 

Muito obrigado. 
O SR. HELENO SILVA – Sr. Presidente,... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – Sr. Presi-

dente,... 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado. 
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Minha cidade, Aracaju, 
está sofrendo com as fortes chuvas. Faço, então, um 
apelo ao Ministério da Integração Nacional, à Defe-
sa Civil – o Deputado Márcio Macêdo, de Aracaju, 
está aqui ao meu lado –, porque o Prefeito está sem 
saber o que fazer. São mais de mil famílias desabri-
gadas. Nunca vivenciamos o que está acontecendo 
naquela cidade. 

Em nome do povo da Grande Aracaju, quere-
mos fazer esse apelo. É urgente. O Governo Federal 
precisa agir com urgência e socorrer o povo de Ara-
caju, que está sofrendo debaixo d’água. Não vamos 
esperar análise técnica. É questão de vida ou morte. 
Por isso, peço às autoridades providências, em nome 
do povo de Aracaju. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um comunicado importante. 

O Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
inaugurou hoje, às 10 horas, no Município de Re-
denção, no meu Estado do Ceará – aliás, a primeira 
cidade do Brasil a abolir a escravatura –, a UNILAB, 
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a maior universidade pública de integração do Brasil 
com Portugal e vários países da África. 

Com esse gesto, o Brasil reafirma seu compro-
misso cultural e social com os países africanos de 
língua portuguesa.

O Ministro Fernando Haddad esteve em Reden-
ção com o Governador Cid Gomes. 

Essa obra no Ceará tem um valor importantís-
simo para a cultura. No período em que o Presidente 
Lula governou este País, S.Exa. retomou as relações 
com a África e com os países de língua portuguesa. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – Sr. Presi-
dente, Deputado Camarinha...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – ...votou 
com o seu partido na votação anterior.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Este é um feito 
extraordinário para o nosso Estado. Mais uma univer-
sidade pública, com vários cursos e disciplinas, que 
deve inicialmente agregar cerca de 350 estudantes 
na pequena cidade de Redenção. Isso tem uma valor 
extraordinário para a nossa cultura, para as relações 
culturais, sobretudo pela dívida social que temos com 
os países africanos.

Parabéns ao MEC e ao Governo por esse feito 
hoje no Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-
cerrar a votação.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-
-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para um breve comunicado. 

Sou professor em São Paulo. Sou de uma famí-
lia de professores, e quero registrar o meu protesto, 
o meu desconforto e a minha surpresa com a vei-
culação, em canais de televisão – Record, Globo e 
Bandeirantes – de algumas cartilhas publicadas pelo 
Ministério da Educação e alguns vídeos produzidos 
ou pelo Ministério ou por algumas ONGs ligadas à 
área educacional. 

Chegou a ponto de o programa da TV Globo 
dizer: “MEC, Ministério de Exterminação da Cultura”. 
Não estamos aqui, como disse o Deputado Garotinho, 
com preconceito a ninguém.

Não podemos interferir nos valores da família. 
A família é a célula mater da sociedade. Mas não 
podemos reproduzir em sala de aula cenas de sexo 
explícito e ensinar precocemente a maneira com que 
a família, o pai e a mãe devem conduzir a educação 
de seus filhos.

Então, eu me somo à Frente Parlamentar do De-
putado Garotinho. Na qualidade de professor, educador 
e filho de professor, sinto-me indignado de o Ministé-

rio da Educação e um Secretário ensinar um beijo de 
língua, se profundo ou não, a alunos de 10, 12 anos. 

Tenha dó, Sr. Presidente! Temos de preservar 
os valores da família brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero transmitir 
a esta Casa uma informação importante. 

Informo aos colegas que hoje V.Exa. teve um ges-
to que merece o respeito do País. Todas as centrais 
sindicais estiveram nesta Casa, às 15 horas, e V.Exa. 
recebeu os dirigentes sindicais como sempre faz com 
as autoridades internacionais: liberou o Salão Nobre, 
colocou o tapete vermelho, e recebeu trabalhadores 
de todo o País, que lá se acomodaram, juntamente 
com vários Deputados. V.Exa. acolheu trabalhadores 
do Brasil, que reforçaram sua pauta, sobretudo a rei-
vindicação da jornada de 40 horas semanais, proposta 
deveras debatida em várias Comissões. Foram mais 
de dez audiências públicas, mais de duas Comissões 
Gerais. A matéria precisa vir para o plenário. 

A proposta já está bem clara para o mundo: 
40 horas é a jornada ideal para os trabalhadores, 
Sr. Presidente. E V.Exa. saiu da sala da Presidência 
para receber os trabalhadores, o que demonstra que, 
da mesma forma que recebe uma princesa, um rei, 
os presidentes de parlamentos do mundo, recebe os 
empresários e também os trabalhadores. Parabéns 
a V.Exa. por isso. 

Chamo a atenção dos nossos colegas para esse 
projeto e convoco V.Exas. para debaterem profunda-
mente a jornada de 40 horas semanais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM:

Sim: 94 Srs. Parlamentares;
Não: 257 Srs. Deputados;
Total: 351.

A EMENDA ESTÁ REJEITADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 517/2010 – DVS – PV-PPS – 
EMENDA 64 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/05/2011 17:15
Encerramento da votação: 25/05/2011 17:39
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Novo des-
taque do Democratas.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 59 apre-
sentada à MP 517/2010.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2011. 
– Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
Democratas.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado Efraim Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 
presentes, essa emenda que o Democratas traz ao co-
nhecimento de V.Exas., e para a qual pede apoio nes-
te momento, é do então Deputado, hoje Senador, Ciro 
Nogueira. É um Senador da base, é um Senador dos 
partidos que compõem a base, do Partido Progressista.

Então, aqui não estamos tratando de disputa da 
Oposição versus Governo, da base versus Oposição. Não. 
Nós estamos aqui buscando reverter esse quadro, esse 
caminho que o Brasil tomou, que o nosso País escolheu, 
de ter sempre uma carga tributária crescente, de sempre 
aumentar tributos, prorrogar impostos como a única saída 
para arrecadar mais. Não se combate a sonegação, não 
se procuram meios alternativos. Se se quer aumentar 
as despesas, aumentam-se os impostos do outro lado. 
É um Estado paquidérmico. É um Estado imenso. É um 
Estado que não tem retorno. É um Estado ineficiente. É 
esse caminho de volta que queremos fazer. É quanto a 
essa ideia que nós queremos solicitar de V.Exas. o apoio, 
porque 25 anos foi o tempo que o Governo pediu para 
prorrogar. Mas nós estamos querendo que esse prazo 
se ultime em 2014. Vamos dar 4 anos ao Governo para 
se adaptar, para que o Governo possa ter essa receita, 
mas que possa ir se adaptando para que não venha lá 
na frente dizer que foi pego de surpresa.

Então, é diante desse entendimento que queremos 
que a sociedade entenda que o Brasil não pode mais 
ser o País dos impostos. Sabem quanto nós pagamos 
de imposto na conta de energia elétrica? Quarenta e 
cinco por cento do que se paga na energia elétrica são 
impostos. É inadmissível! Não se pode crescer com 
tantas amarras, com tanta burocracia e com tanta for-
malidade. É preciso liberar essas amarras para que o 
setor produtivo possa crescer, para que a nossa indústria 
possa crescer e para que o desenvolvimento seja real.

Então, esse patamar de 45% de impostos na conta 
de energia elétrica não pode, com a RGR, ser prorro-
gado por mais 25 anos. É esse o nosso entendimento. 

Portanto, pedimos apoio à Emenda do Senador 
Ciro Nogueira, do PP, emenda que nós destacamos, 
emenda da base do Governo, emenda do Senador 
Ciro Nogueira, um Senador do Partido Progressista. 

O Democratas se soma a essa iniciativa, con-
vergindo nesse entendimento e solicitando de V.Exas. 
apoio ao destaque.

Votando favoravelmente, deixaremos o Governo 
com essa receita até 2014. E digo isso para provar que 
não se trata de uma disputa do quanto pior, melhor.

O Governo futuro, que pode ser de um lado ou de 
outro, terá que estar adaptado a essa nova realidade.

Então, entendam esse pedido. A solicitação é em 
prol de um Brasil que não tenha uma carga tributária 
tão extorsiva, um verdadeiro crime contra a economia, 
um verdadeiro crime contra o desenvolvimento.

Portanto, Sr. Presidente, somos extremamente 
favoráveis ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Praciano 
votou com o PT na última votação

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Wandenkolk votou com o seu partido nas 
últimas votações.

O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antonio Brito votou 
com o PTB na votação anterior.

O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Paulo Foletto votou com a orientação do PSB 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não havendo 
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. 

Vamos orientar.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como 

vota o PT?
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMDB, 

como vota?
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSB, PTB 

e PCdoB, como votam?
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
PR, como vota?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, 
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB, 
como vota?

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa proposta 
do eminente Senador Ciro é uma proposta adequada. 
Ele propõe que se limite, que se vá até o ano de 2014 
com a cobrança dessa tarifa adicional.

Muito bem. Mas e os recursos tão proclamados ne-
cessários? Eles já existem. Existem entesourados cerca 
de 9 bilhões, não utilizados, provenientes dessa fonte. Seis 
bilhões foram gastos em Luz para Todos, mas poderiam 
ter sido gastos os outros 9. Por que não gastaram? Por-
que obedecem à mesma mecânica do Governo: pega o 
Fundo das Telecomunicações, o FISTEL, o FUST, o e da 
Marinha, que vem dos royalties, e entesoura, não gasta, 
para poder ter lastro ao seu superávit primário.

Essa é uma metodologia já arcaica, equivocada, 
absurda. Não faz sentido. Portanto, queremos votar a fa-
vor deste destaque, que propõe algo sensato, para que 
a população não fique sofrendo com essa penalização, 
a cada mês, na sua conta telefônica, Sr. Presidente.

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ságuas Moraes, na votação anterior, votou conforme a 
orientação do seu partido, o Partido dos Trabalhadores.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (Bloco/
PTB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Deputado Sabino Castelo Branco votou 
conforme a orientação do partido.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, Francisco Escórcio votou com o 
partido. Eu me enganei na hora de votar.

O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado João Dado votou 
com o PDT na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conforme 
o encaminhamento que foi feito, a orientação é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como 
vota o PP?

O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Partido Progressista, Sr. Pre-
sidente, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS, 
como vota?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC? (Pausa.)

PMN. (Pausa.)
PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Ainda na política de 
redução de danos ao consumidor de energia, o PPS 
propõe corretamente – o DEM, neste caso. O PSOL, 
obviamente, em defesa do consumidor de energia elé-
trica, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria, 
como vota?

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria... 
Só para estabelecer a verdade: aqui muito foi dito, no 
plenário, que os recursos provenientes da RGR iriam 
para o Programa Luz para Todos. É importante esta-
belecermos a verdade: apenas 6% dos recursos irão 
para o Programa Luz para Todos. 

Mas vamos esquecer os discursos partidários e 
vamos mostrar que nós estamos, sim, a favor do cres-
cimento do País, do Luz para Todos, de tantos progra-
mas que são bons para o povo brasileiro, povo que irá 
pagar essa conta. Mas não até 2035 e, sim, até 2014, 
que é o exemplo do que nós aqui estamos... para apro-
veitar e destacar a emenda do Deputado... do Senador 
Ciro Nogueira, que era Deputado na última legislatura 
e que é do PP, da base do Governo.

Então, a Minoria, mostrando o seu compromisso 
com o crescimento do País, vota “sim” a esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Governo.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. 
Presidente, e alerta os Deputados da base de que 
nesta votação vamos levantar o braço, votando “não” 
a este destaque.

O Governo vota “sim” ao Luz para Todos, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação da 
emenda permaneçam como se acham. (Pausa.)

A EMENDA FOI REJEITADA.
 O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Deputado Chico D’Angelo, 
na última votação, votou com o partido.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Nelson 
Pellegrino, nas duas votações anteriores, seguiu a 
orientação do partido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sexto destaque:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado do artigo 24 do PLV à 
MP 517/2010.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2011. – Antô-
nio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado ACM Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Acrescente o 
tempo de orientação, por favor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós 
estamos apresentando um destaque que tem como 
principal objetivo… E eu chamo bastante atenção dos 
Parlamentares, principalmente daqueles que militam 
na área da educação. O que nós queremos? Nós que-
remos retirar a capitalização dos juros do FIES.

O FIES é um financiamento dado aos estudantes, 
principalmente de baixa renda, que viabiliza a muitos 
estudantes concluir os seus estudos.

Ora, existem decisões judiciais – uma delas de Uber-
lândia – proibindo a Caixa de aplicar a capitalização, e já 
existe uma decisão judicial federal, do TRF da 1ª Região, 
também proibindo a capitalização dos juros do FIES.

O que nós estamos propondo com esta emenda? 
Exatamente retirar, de uma vez por todas, essa dúvi-
da. A partir da retirada desse dispositivo da medida 
provisória e, portanto, da aprovação da emenda, não 
poderá mais haver a capitalização dos juros no FIES. 
Isso significa que o estudante de baixa renda – repito: 
o estudante de baixa renda – terá que fazer um sacri-
fício financeiro menor para concluir os seus estudos.

Nós estávamos fazendo aqui, por exemplo, uma 
análise prática para mostrar aos nobres colegas. To-
mando por base uma dívida de um estudante, de 50 
mil reais, e juros do FIES de 9% ao ano, para serem 
pagos em 4 anos, vejam a diferença: sem a capitaliza-
ção, esse estudante vai pagar um valor total de juros 

de 18 mil reais; com a capitalização, ele vai pagar um 
valor total de juros de R$21.570,27. Portanto, a retira-
da da capitalização dos juros oferece uma vantagem 
econômica ao estudante de R$3.570,00.

Parece-me algo absolutamente justo. Nós aqui 
passamos dias e dias votando uma série de medidas 
provisórias que concedem financiamento, através do 
BNDES, a grandes empresas nacionais. O dinheiro 
para os empresários é um dinheiro barato. Por que, 
então, o dinheiro para os estudantes pobres, de baixa 
renda, também não pode ser barato? 

Então, Sr. Presidente, por uma questão de justiça 
social, nós estamos apresentando esta emenda. Repi-
to: queremos oferecer uma situação de menor sacrifí-
cio financeiro, para que os estudantes de baixa renda 
possam completar os seus estudos. Nada mais justo. 
Um Congresso que ajuda banqueiros, um Congresso 
que ajuda grandes empresários não pode deixar de 
ajudar os estudantes de baixa renda. 

E eu sei que existem muitos Parlamentares na 
base do Governo que são sensíveis a essa causa. 
Vejo Parlamentares do PCdoB, do PT, do PSB e de 
diversos partidos que militam na área de educação, 
que têm uma interface direta com os estudantes uni-
versitários, com os estudantes secundaristas. Peço a 
V.Exas. que entendam que esta emenda não é uma 
emenda da Oposição. É uma emenda da justiça social.

É por isso que estou aqui para defender, em nome 
dos estudantes brasileiros de baixa renda, que não 
merecem sofrer um sacrifício financeiro tão grande, 
pagando juros exorbitantes para concluir os seus estu-
dos. Vamos pensar no presente e no futuro do Brasil e 
vamos ajudar esses estudantes a terem esperança e a 
poderem sonhar com um futuro melhor para suas vidas.

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Silas Câmara, nas votações anteriores, votou com o PSC.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ivan Valente, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. MILTON MONTI (Bloco/PR-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Milton Monti votou com o partido.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Augus-
to Carvalho, na penúltima votação, votou com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Onde está 
o Deputado Duarte Nogueira?

Bom, não há mais oradores inscritos para falar 
contra. Então, vamos encerrar a discussão.

Vai falar como Líder, Deputado? (Pausa.)
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O SR. MAURÍCIO TRINDADE (Bloco/PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Maurício Trindade 
votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-
do Duarte Nogueira vai falar pela Liderança do PSDB.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (Bloco/PV-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Roberto 
Santiago acompanhou o seu partido na votação anterior.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o PSDB já deixou claro o seu posi-
cionamento no tocante à discordância relativa não só ao 
mérito desta medida provisória, mas chamando a aten-
ção sobre o ônus que ela irá acarretar sobre a sociedade 
brasileira, sobretudo no que tange à conta de energia 
elétrica, aumentando esse custo para a sociedade bra-
sileira em 50 bilhões de reais, nos próximos 25 anos.

Mas eu quero aproveitar o tempo de Líder desta 
sessão para comunicar a este Plenário que, a instan-
tes atrás, na Liderança do PSDB, concedemos uma 
entrevista coletiva à imprensa. E demos conhecimen-
to à imprensa de uma ação realizada pela equipe do 
PSDB, em especial, com destaque ao Deputado... de-
legado Francischini. E apresentamos à imprensa que 
a empresa WTorre, uma das clientes da empresa de 
consultoria do Ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, 
conseguiu, em tempo recorde, a restituição de cerca 
de 10 milhões de reais da Receita Federal. 

Ao todo, foram dois pedidos de restituição. O 
primeiro, no dia 8 de outubro de 2009, no valor de 
R$6.259.531,67; o segundo, no dia 24 de agosto de 
2010, no valor de R$2.920.770,00.

Levantamento feito pela assessoria mostra que 
a WTorre conseguiu a restituição em apenas 43 dias, 
depois de ter feito o segundo pedido. O reembolso total 
a essa empresa foi feito no dia 6 de outubro de 2010, 
três dias após o primeiro turno das eleições presiden-
ciais, onde a Presidente Dilma se consagrou vitoriosa.

O segundo pedido de restituição também coincide 
com a mesma data em que a empresa doou 1 milhão de 
reais para a campanha da então candidata Presidente 
Dilma. O valor de 1 milhão de reais foi novamente doado 
17 dias depois, para a campanha presidencial do PT.

Ressalvo aqui que a empresa WTorre fez doações 
de campanha, no levantamento que fizemos, no site do 
Tribunal Superior Eleitoral, de 2 milhões de reais para 
a campanha presidencial do PT, de 300 mil reais para 
a campanha presidencial do PSDB, de 1 milhão de re-
ais para a campanha de Governo de Estado do PT e 
algumas centenas de milhares de reais para candidatu-
ras proporcionais, Brasil afora. Portanto, transparência 
total às informações que nós estamos aqui a prestar.

E digo mais, senhoras e senhores: há uma ne-
cessidade profunda de investigação dessas extremas 

coincidências. São coincidências muito coincidentes. 
Há um nítido relacionamento entre a consultoria pres-
tada, entre recursos de campanha, entre a celeridade 
absurda da Receita Federal em devolver créditos da 
Receita para uma empresa que tinha esse mesmo di-
reito em 2007, 2008, 2009 e não requereu. Por que só 
requereu nessa data mais próxima, em 2010? E por 
que foi tão célere, tão rápida, em 43 dias, uma análise 
que qualquer empresa que requer recursos à Receita 
Federal tem um calvário para cumprir?

Não estamos fazendo aqui nenhuma acusação 
prévia, mas estamos fornecendo à imprensa e a todos 
os senhores e senhoras que porventura quiserem ter 
contato com essas informações. São dados do SIAFI, 
que todos nós podemos, como Parlamentares e fisca-
lizadores, obter. São dados da campanha eleitoral, que 
qualquer cidadão pode obter. E são dados do Ministério 
da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, Orçamen-
to e Administração, da Coordenação de Recursos Lo-
gísticos, que também qualquer cidadão pode requerer.

Trago ao conhecimento deste Plenário fato que 
será obviamente noticiado pela imprensa nas horas 
seguintes, para ratificar as informações, a fonte das 
informações e a necessidade premente de que esses 
assuntos reforcem a necessidade da instalação de 
uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para 
investigar aquilo que o Governo não quer deixar inves-
tigar, que é a blindagem absoluta em torno da figura do 
Ministro-Chefe da Casa Civil, que mais do que nunca 
merece esclarecer toda a sociedade brasileira.

 O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Décio Lima, na última votação, 
votou com o partido, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT?
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presi-
dente, porque o que a Oposição quer é acabar com 
o FIES, que é fundamental para os estudantes, para 
terem acesso a um ensino de qualidade. 

Portanto, o PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
e o Bloco votam “sim”, para que o Fundo de Financia-
mento do Estudante do Ensino Superior se mantenha 
e possa atender a outros estudantes que pretendem 
chegar à universidade particular.

A proposta dos democratas coloca em jogo, em 
risco, esse grande programa que assiste ao estudan-
te que não pode pagar com seus próprios recursos a 
universidade particular.
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Então, o PSB orienta a sua bancada a votar “sim”, 
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”, 
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB, 
como vota?

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “não”. Nós temos uma posição contrária, 
especialmente ao que disse o Líder do PT agora. A 
Oposição não quer acabar com o FIES, não. Nós que-
remos acabar com os juros extorsivos que se praticam 
contra o estudante brasileiro que se utiliza dessa prá-
tica. Na verdade, é uma agiotagem, Sr. Presidente. Na 
verdade, é uma extorsão o que se pratica.

Então, a nossa posição é a de votar “não”. Nós 
queremos retirar do texto os juros capitalizados men-
salmente, a serem estipulados pelo CMN. Então, não 
venha dizer o PT que o PSDB ou que a Oposição quer 
retirar o direito do FIES aos estudantes brasileiros. Não. 
Nós queremos acabar com a extorsão do estudante 
brasileiro. Juros capitalizados, não! 

Essa é a posição do partido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
PP, como vota?
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”, por entender que o FIES é um programa que 
tem levado milhares e milhares de estudantes para 
faculdades, para universidades. E, Em consequência 
disso, se fizer uma pesquisa com todos os estudantes 
que têm o benefício do FIES, 100% aprovam.

Por isso, o PP vota “sim”, vota com os estudan-
tes brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT? (Pausa.)

O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Gladson Cameli 
votou com o partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PDT libera, e eu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV, como vota?
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
PV/PPS entende também que nós temos que suprimir 
esse item terceiro do art. 5º, que trata do financiamento 
do FIES. Não é possível que o estudante, no final de 
concluir o seu curso superior, ainda tenha que pagar 
juros capitalizados, a serem estipulados pelo Conse-

lho Monetário Nacional, que pouco deve satisfação 
ao Brasil como um todo, por ter poder discricionário.

Por isso, nós votamos “não”, pela retirada do texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSC, como 

vota?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós enten-
demos que o FIES tem, sim, beneficiado vários alunos, 
vários estudantes, mas capitalizar esse juro é penali-
zar esse estudante que não teve oportunidade numa 
universidade pública ou numa universidade federal.

Cobrar a capitalização desse estudante é tirar a 
oportunidade de muitos, que não terão condições de 
pagar. Então, o PSC, entendendo que um país em que 
está crescendo a arrecadação em mais de 12% reais, 
em relação ao quadrimestre do ano passado; que um 
país que arrecadou mais de 1 bilhão só com a diferença 
do IOF não pode cobrar juros capitalizados de estudante.

Então, conscientemente, o PSC orienta a sua 
bancada a votar “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMN, como 
vota? (Pausa.)

PSOL, como vota? (Pausa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
E o Governo, como vota? 
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, em 
votação...

O SR. RENAN FILHO – O PMDB, Sr. Presidente. 
Para encaminhar a votação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ah! Sim.
PMDB, como vota?
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB, 
pensando no futuro do País e entendendo que o FIES 
é um importante instrumento para que o estudante bra-
sileiro possa ter acesso ao ensino superior, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação da 
emenda permaneçam como se encontram. (Pausa.)

 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós 
não orientamos ainda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ah! Eu cha-
mei para orientar, Deputado. V.Exa. não se pronunciou. 
Achei que não queria orientar.

 O SR. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA 
(PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, o Deputado Rogério Peninha, na vo-
tação anterior, votou conforme a orientação do seu 
partido, o PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estamos 
em votação.

As Sras. e os Srs. Parlamentares que forem pela...
Ah! Esta votação é nominal, pelo acordo, não é?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

– É nominal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está man-

tido isto, a votação nominal, gente?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Se é nominal...
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – É nominal, Sr. Presidente, 
no acordo.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para deixar 
a orientação do PSOL. Eu me atrasei um pouquinho. 
Peço desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deixe-me 
só abrir a votação, e V.Exa. poderá orientar.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sr. Presidente, já que é nominal, podemos...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. tam-
bém vai poder orientar na sequência aqui, depois que 
abrir a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Ah! Perfeito.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico. 

Está iniciada a votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Chico Alencar. Depois, o Deputado Mendes Thame.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um dos pro-
blemas mais graves da dinâmica econômica do Brasil é 
a força do capital financeiro, é o lucro do setor bancário. 

Na verdade, essa emenda pretende, no caso do 
financiamento da educação, no caso do FIES, evitar 
aquilo que a medida provisória, paradoxalmente vin-
da do PT, assegura: a impossibilidade de o estudante 
até reclamar judicialmente esse escorchante processo 
de juros sobre o pagamento daquilo que ele recebeu 
como crédito.

Então, a emenda dá o tratamento especial que, 
em tese, o FIES oferece aos estudantes, tirando da 
dinâmica financeira esse tipo de financiamento, que é 
especial, educativo e que... 

(O microfone é desligado.)

Durante o discurso do Sr. Chico Alencar, 
o Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino-
cêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Queria convocar a bancada 
do PT para comparecer ao plenário, para a votação 
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Silvio 
Costa com a palavra. 

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Sr. Presidente, para orientar a bancada. Minoria.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mi-

noria. Depois eu lhe dou palavra.
Minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, estamos aqui desde 1986. Tive o privilégio 
de ser seu companheiro na Constituinte. E, durante es-
ses 6 mandatos, uma das coisas que mais me revolta 
é quando alguém chega aqui neste plenário e induz 
seus colegas a erro, dizendo inverdades! O que esta-
mos assistindo hoje é muito grave! Houve Líderes aqui 
que disseram que esta emenda é para acabar com o 
FIES. Isso é uma mentira deslavada e é uma agressão 
à Casa, porque induz ao voto errado. 

O que esta emenda pretende é que os juros de 
um financiamento do FIES não sejam capitalizados 
mensalmente, ou seja, que o estudante não pague 
juros sobre juros. O Supremo já decidiu que, no caso 
de financiamento habitacional, não incidem juros sobre 
juros. Nos demais financiamentos no Brasil, em todos 
eles, os juros são capitalizados mensalmente.

Portanto, se hoje nós temos, na faixa etária que 
pode cursar uma faculdade, se apenas 17% dos jovens 
estão cursando essa universidade, por que o Governo 
vai fazer essa maldade de impor a esses jovens pagar 
juros sobre juros?
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Temos que ter o mínimo de respeito com essa 
população jovem e encaminhar “não”, para que não 
sejam capitalizados juros sobre juros.

O SR. WALTER TOSTA (PMN-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMN libera 
a sua bancada para votar nesta questão.

 O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.

Em 1975, eu cheguei à Faculdade de Direito de 
Sergipe e só pude concluir o meu curso de Direito 
pelo Crédito Educativo. Em 1975, eu não paguei juros 
sobre juros, eu não paguei juros capitalizados. De lá 
para cá, o Brasil cresceu muito mais, e eu não posso 
admitir que do estudante atual se cobre esse sacrifí-
cio, quando esse sistema deve ser de fato ampliado.

Portanto, quero dizer que discordo da orientação 
do meu partido e vou votar pela não cobrança dos juros 
capitalizados aos estudantes brasileiros.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Silvio Costa. (Pausa.)

Vamos seguir aqui: um aqui, outro lá.
O Deputado José Humberto deseja falar? (Pausa.)
Deputado Rogério Marinho.
O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, eu quero chamar a atenção para 
este destaque. Escutamos o ilustre Parlamentar Men-
des Thame, que clarifica esse processo. Mas o mais 
importante é verificarmos que há uma distância entre 
o discurso e a prática. 

O Governo do PT coloca de forma reiterada que 
tem um compromisso com a educação no Brasil. Nós 
temos índices na educação que beiram o absurdo. 
Nós temos uma catástofre educacional, nós temos um 
apagão de mão de obra e nós temos a necessidade 
de mais jovens na educação pública e, principalmen-
te, na educação privada, que é financiada pelo FIES. 
Mas o Governo insiste em cobrar juros capitalizados 
dos estudantes, quando educação deveria ser inves-
timento. Educação tem que ser investimento no Bra-
sil. Não se pode tratar a educação como se fosse um 
ativo comercial.

No momento em que temos um orçamento, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, que paga por ano 200 
bilhões de reais – chamo a atenção para este número: 
200 bilhões de reais – para rentistas da dívida interna 
e externa brasileira, nós estamos cobrando juros ca-
pitalizados de jovens que correm atrás do seu sonho 
e querem se formar no ensino superior para ajudar o 
crescimento do Brasil. 

Isso é um contrassenso lógico, isso é um para-
doxo, isso é uma contradição de um discurso que não 
tem e que não resguarda nenhuma similaridade com 

a prática; a prática de um governo que diz uma coisa 
e que, na essência, faz de forma diferente.

Sr. Presidente, para concluir, quero lembrar a 
esta Casa que este é o momento de darmos priorida-
de à educação, momento em que estamos discutindo 
o Plano Nacional da Educação brasileira, o que que-
remos para a educação nos próximos 10 anos. E este 
Parlamento pode começar hoje a dizer que é altivo, 
que é presente, que é consequente...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Otoniel Lima.

O SR. OTONIEL LIMA (Bloco/PRB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, queria fazer uma comunicação: convidar os 
Deputados e lembrar que, no dia 31 deste mês, terça-
-feira, às 3 da tarde, nós estaremos fazendo a Frente 
Parlamentar de Apoio à PEC 300 – eu, o Deputado 
André Moura, Deputado Arnaldo Faria de Sá, Deputado 
Francischini, Deputado Protógenes, Deputada Perpé-
tua. Estaremos fazendo o lançamento da Frente Par-
lamentar de Apoio à PEC 300, Sr. Presidente, que há 
muito vem dentro nesta Casa de leis, desde 2008, com 
o acompanhamento do Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

E nós temos certeza... Assim como a polícia do 
nosso Brasil está esperando a aprovação desse pro-
jeto, a frente parlamentar de apoio à Polícia Militar, ao 
Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil e Guarda Munici-
pal. Nós estaremos, nessa terça-feira, às 3 da tarde, 
fazendo o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio 
à PEC 300.

Gostaríamos de entregar às mãos de V.Exa., Sr. 
Presidente, a primeira camiseta da Frente Parlamen-
tar de Apoio à PEC 300, para que V.Exa. a faça che-
gar às mãos do Presidente Marco Maia, que muito irá 
contribuir para a votação desse projeto, da PEC 300. 

Os Deputados também estão empenhados nes-
sa bandeira, de luta em defesa da segurança pública 
do nosso Brasil.

Gostaríamos de entregar às mãos de V.Exa., Sr. 
Presidente, a primeira camiseta, para que V.Exa. pu-
desse fazer chegar também às mãos do Presidente 
Marco Maia.

O Deputado Francisco também está nessa luta 
da PEC 300.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Edson Santos. Em 
seguida, Heleno Silva. 

O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estranho 
a Oposição, que entra na Justiça contra o PROUNI, 
vir aqui com esse argumento superficial. Na verdade, 
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a emenda visa exatamente garantir a sustentabilidade 
do programa de financiamento estudantil. 

Então, a Situação, o Partido dos Trabalhadores, 
vota com muita tranquilidade esta emenda porque o 
FIES não é um programa que vem apenas para... sem 
uma visão estratégica. O FIES vem para ficar e tem 
que ser sustentável. 

Para ser consequente, a Oposição deveria ir ao 
Supremo e retirar a ação de declaração de inconsti-
tucionalidade do Programa Universidade para Todos.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Heleno Sil-
va. Logo em seguida, falarão os Deputados Fernando 
Ferro, Dr. Aluizio e Edson Silva.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo 
em vista as várias votações, proponho a V.Exa. que 
consolide as votações, no sentido de que os Parla-
mentares votem, pois têm atividades fora. 

Peço só isto a V.Exa., Sr. Presidente, consolidar 
as votações. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana 
passada, em Pernambuco, participamos, com o Minis-
tro da Previdência, Garibaldi Alves, da inauguração de 
uma sede do INSS no Município de Nazaré da Mata. 

Eu quero fazer um registro da maneira gentil e 
respeitosa como o Ministro tratou a bancada do nosso 
Estado. Fui pessoalmente convidado, participei da co-
mitiva, inclusive com Parlamentares da Oposição. Eu 
acho que é um gesto que nem sempre é observado 
por Ministros do meu partido, do Governo, de respeito 
à atividade parlamentar. 

Portanto, quero fazer esse registro, porque é exa-
tamente a convivência do Parlamento com o exercício 
do Executivo que permite o avanço e a relação sau-
dável que valoriza o trabalho do Parlamentar. Este é 
o nosso registro da atitude do Ministro Garibaldi Alves 
com a bancada.

 O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Faço um apelo em nome da bancada do PSB. 
Essa votação é muito importante, o PSB encaminhou 
o voto “sim”, pela manutenção do texto, e faz um apelo 
a V.Exa. para que seja um pouco mais tolerante, não 
encerrando a votação agora, porque a bancada do PSB 
estava reunida no Plenário 10 e está se deslocando 
agora para cumprir o dever do voto. 

Então, nós queremos essa compreensão de V.Exa.

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

O SR. EROS BIONDINI (Bloco/PTB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da bancada católica do Congresso Nacional, 
da Câmara e do Senado, eu gostaria de agradecer 
pela forma sensível e cordial como fomos recebidos 
hoje pelo Ministro Gilberto Carvalho, na ocasião em 
que fomos a ele solicitar o não envio do material pro-
duzido pelo Ministério da Educação para as escolas, 
o chamado “kit gay”.

Muito mais do que lutar contra a homofobia ou 
qualquer preconceito, que também é nossa luta, esse 
material estimula, confunde e até mesmo faz apologia 
ao homossexualismo na infância e na adolescência.

Sr. Presidente, queremos deixar registrado – falo 
não só em nome dos colegas da bancada católica, mas 
também em nome dos movimentos pastorais, como a 
Pastoral Familiar, a Pastoral da Sobriedade e a Re-
novação Carismática Católica – que, se por um lado, 
somos contra qualquer tipo de discriminação, qualquer 
tipo de preconceito e sobretudo qualquer tipo de vio-
lência nas escolas ou contra quem quer que seja, por 
outro, somos zelosos com os valores e os princípios 
da família, o que a Frente da Família defende. 

Na quarta-feira, dia 1º de junho, teremos a Mar-
cha da Família em Brasília e no Congresso Nacional, 
para a qual convocamos todos os movimentos pasto-
rais de Brasília e de todo o Brasil a participar conosco.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Aluizio. Em se-
guida, falarão os Deputados Amauri Teixeira, Laercio 
Oliveira e Mendonça Filho.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, eu 
gostaria de falar como Líder depois.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro que-
ro agradecer a V.Exa. o direito à palavra. 

Nós vivemos num país que está beirando a in-
coerência. É fundamental investir no conhecimento, 
principalmente no conhecimento universitário. Capita-
lizar juros sobre juros do FIES é algo que esta Casa 
precisa reprovar.

Hoje o universitário com dificuldade financeira es-
tuda em universidade privada, enquanto o universitário 
que tem condição financeira estuda em universidade 
pública. Está na hora de esta Casa pensar nessa falta 
de coerência. 

É por isso que o PV, mais uma vez, confirma a 
postura “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Amauri 
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Teixeira e, em seguida, aos Deputados Laercio Oliveira 
e Mendonça Filho.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer um convite aqui aos Parlamentares interessa-
dos. Amanhã, no Plenário 4 do Anexo II, às 9h30min, 
realizaremos uma audiência pública para discutir a 
exclusão do gasto de pessoal na área da saúde da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Este projeto de lei e o requerimento para fazer-
mos o debate público são da minha autoria.

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

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
decendo a gentileza de V.Exa., gostaria de comunicar 
aos colegas que amanhã lançaremos, no 10º andar do 
Anexo IV, no restaurante do SENAC, a Frente Parla-
mentar Mista em Defesa do Setor de Serviços. 

Essa frente tem uma importância muito grande 
para o Congresso Nacional, porque vai discutir num 
fórum exclusivo todas as questões relacionadas com 
o setor de serviços no Brasil. Não é desconhecida de 
todos a importância do setor de serviços para o Brasil, 
um setor que somente na área de terceirização em-
prega mais de 8,7 milhões de brasileiros. 

Portanto, o setor de serviços, pela sua pujança, 
pela sua representatividade dentro da economia do 
nosso País, agora, a partir de amanhã, irá dispor de um 
fórum para discutir todas as questões a ele relativas. 

Portanto, eu quero renovar mais uma vez o con-
vite a todos os colegas para o café da manhã, que 
ocorrerá a partir das 8 horas no 10º andar do Anexo IV.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Mendonça Filho. 
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, gostaria de reforçar a posição 
do Democratas, nosso partido, de que é um absurdo 
absoluto a defesa que faz o PT nesta tarde da capita-
lização dos juros do Fundo de Financiamento ao Es-
tudante do Ensino Superior – FIES, em relação aos 
estudantes do Brasil. 

O Democratas tem opinião e posição claras em 
defesa dos estudantes, para a redução do custo des-
se financiamento. Por isso, nossa posição no plená-
rio da Casa é votar “não”, pela manutenção do texto, 
para que os estudantes naturalmente não venham a 
ser penalizados. 

Finalmente, Sr. Presidente, aproveito também 
este instante para concordar com o Deputado Fer-
nando Ferro, meu colega de bancada e de Estado, a 

propósito dos elogios feitos ao Ministro da Previdência 
Social, Garibaldi Alves Filho, que recentemente visitou 
Pernambuco, num ato de inauguração de uma agência 
da Previdência Social em Nazaré da Mata, e teve uma 
atitude digna, decente e coerente com a sua trajetó-
ria, inclusive convidando a bancada da Oposição, da 
qual eu faço parte. 

Eu não pude atender ao convite do Ministro, mas 
quero deixar aqui, de público, o registro do meu apre-
ço e respeito por esse grande homem público que é 
o Ministro Garibaldi Alves Filho, concordando com as 
palavras do Deputado Fernando Ferro.

Durante o discurso do Sr. Mendonça Fi-
lho, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado José 
Guimarães. Em seguida, falarão os Deputados Lincoln 
Portela e Roberto Freire.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, gostaria 
apenas de informar ao Plenário, ao tempo em peço a 
V.Exa. que em seguida conclua a votação, que a Opo-
sição, ao discutir esta questão do FIES, fica dizendo 
que o Governo quer, na verdade, capitalizar o fundo 
praticando taxas de juros elevadas. 

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados. Em 2001, 
quando a lei foi criada, o então Ministro da Educação 
era Paulo Renato, do Governo da Oposição, e os ju-
ros do fundo eram da ordem de 12%. Depois baixaram 
para 9% no final do Governo do PSDB. Neste ano, o 
Conselho Monetário Nacional definiu juros de 3,4%. 
Portanto, abaixo da inflação, nós estamos tendo juros 
negativos. Nós precisamos fortalecer o FIES. 

Por isso, o Governo encaminha o voto “sim”, à 
manutenção do texto, pela desaprovação deste des-
taque do DEM, Sr. Presidenta.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela. Em se-
guida, falará o Deputado Roberto Freire.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidenta, 
vou falar pela Liderança do partido.

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

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. Eu 
estou fazendo coro, Sra. Presidenta, com o assunto 
colocado em pauta nesta semana, em que houve certo 
desconforto e certo mal-estar de determinado grupo 
representativo desta Casa. 
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O Deputado Eros Biondini, que me antecedeu há 
pouco, foi muito feliz nas suas colocações. Na reali-
dade, na reunião que tivemos ontem com esse grupo 
representativo, quem fez o pedido para a demissão 
do Ministro Fernando Haddad fui eu, Sra. Presidenta.

Quando eu fiz esse pedido, eu o fiz de maneira 
muito consciente. Por quê? Porque era ele quem es-
tava envolvido com a questão do material publicado 
pelo MEC. Ele ainda não tinha dado uma resposta a 
esse grupo representativo. 

Na manhã de hoje, o Ministro Fernando Haddad 
me ligou e perguntou: “Lincoln, quem foi que deu essa 
sugestão?” Eu lhe disse: “Fui eu, Ministro, por isso, por 
isso e por isso”. 

Ele então me trouxe uma palavra de explicação 
sobre o que havia saído na imprensa. Recebi a sua 
palavra e estive, na parte da manhã, com esse grupo 
representativo e com o Ministro Gilberto Carvalho, que 
nos recebeu em nome da Presidenta Dilma Rousseff. 

Ali eu pude expor, após todos terem falado, o 
posicionamento do Ministro Fernando Haddad. Após 
ter feito esse posicionamento, deixei bem claro, Sra. 
Presidenta, que a minha participação nesse caso já 
havia acabado. 

O Ministro tornou a me ligar, conversei com ele e 
dei por encerrado o assunto. Por quê? Porque a Pre-
sidenta Dilma Rousseff abortou o material que estava 
sendo elaborado, diga-se de passagem, um material 
de péssimo gosto, um material nada didático, um ma-
terial com expressões chulas, que vazou pela Internet, 
inclusive com filmes completamente amadores, com 
expressões que não são agradáveis a pessoas que 
não participam desse tipo de movimento. 

Sra. Presidenta, o Partido da República é radi-
calmente contra qualquer forma de perseguição às 
minorias, qualquer forma de expressão homofóbica. 
Somos radicalmente contra e não aceitamos isso, Sra. 
Presidenta. Agora, é preciso entender que esse grupo 
representativo que se reuniu desde a semana passada 
com o Ministro Fernando Haddad representa, no mí-
nimo, mais de 80 milhões de brasileiros que pensam 
da mesma maneira. E esse grupo precisa dar satisfa-
ções a essas pessoas, a esse povo, a esses eleitores 
que o colocaram para representá-los aqui neste lugar. 

Então, somos contra qualquer forma de preconcei-
to, de homofobia, mas também contra qualquer forma 
de mau gosto, antididático ou com didática horrorosa, 
apresentada por um governo que nós defendemos, 
Sra. Presidenta.

Ainda mais: o próprio Ministério da Educação 
elaborou uma cartilha, que foi criação do cartunista 
Ziraldo, de excelente padrão. Isso foi feito para o Go-
verno do Ceará, com o Governador Cid Gomes; tam-

bém feito para a Ministra de Direitos Humanos ou Se-
cretária Nacional de Direitos Humanos, uma cartilha 
da melhor qualidade possível, a melhor diagramação 
possível, um excelente leiaute, com um conteúdo do 
melhor quilate, uma cartilha contra a perseguição de 
crianças ou contra a violência infantil. 

Ora, é isso que nós queremos que o nosso Go-
verno faça, cartilhas bem elaboradas, materiais com 
uma didática boa, com uma excelente redação, para 
que não fomentemos ainda mais a discriminação que 
já acontece contra essas minorias, porque, às vezes, 
quando a dosagem do remédio é muito forte, acaba 
matando e prejudicando o doente.

Com isso, nós queremos que ambos os lados, 
que ambos possam estar bem situados, e o Brasil, o 
diálogo e o bom debate ganhem com isso.

Parabéns à Presidenta Dilma Rousseff!
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Roberto Freire. 
Em seguida, vou encerrar a votação.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Pedro Chaves votou com o partido nas votações 
anteriores.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Angelo Vanhoni 
votou com o partido nas votações anteriores.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
não iria falar sobre isso, mas vou lamentar que o PR 
tenha voltado atrás, porque talvez o Ministro não de-
vesse sair por conta desse kit. É malfeito, mas não é 
o seu problema. Ele deveria ser exonerado por muitas 
outras coisas equivocadas que já fez. Lamento essa 
decisão do PR, que poderia sustentar o pedido de re-
núncia do Ministro da Educação.

Mas o que eu quero falar é sobre esse destaque, 
lembrar à Casa que o Banco do Brasil fez isso e, na 
Justiça, teve que pagar aquilo que a Justiça conside-
rava um abuso, que era a capitalização dos juros, ju-
ros sobre juros.

Este Governo do PT, Lula/Dilma, está demons-
trando que é nitidamente... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. ROBERTO FREIRE – Vou ser rápido. Só 
quero dizer que esse é mais um exemplo de um governo 
nitidamente favorável aos banqueiros, que riem à toa 
no Brasil. E o Governo faz algo absurdo e inadmissí-
vel: cobrar juros sobre juros dos estudantes brasileiros.

Não importa discutir a indecência da taxa de 
juros. A indecência da taxa de juros no Brasil é regra 
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há muito tempo, e ainda não mudou. Se diminuiu um 
pouco, é porque a economia mudou.

Quero dizer que isso é um absurdo, é um abuso 
que o Governo está fazendo com o estudante brasileiro.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
encerrar a votação.

Em seguida, falarão a Deputada Manuela d’Ávila, o 
Deputado Pedro Chaves e o Deputado João Magalhães.

Encerrada a votação. (Pausa.)
O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado João Magalhães, na votação anterior, votou 
com o PMDB.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pro-
clamo o resultado: 

VOTARAM:

SIM:  265;
NÃO:  118;
TOTAL:  383.

Está encerrada a votação.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 517/2010 – DVS – DEM – ART. 
24 DO PLV – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25-5-2011 18:07
Encerramento da votação: 25-5-2011 18:34
Presidiram a Votação: Marco Maia – Inocêncio Oli-
veira – Rose de Freitas.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putada Manuela d’Ávila, que tinha pedido a palavra.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Presidente.

Enquanto Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, fui procurada por diversos Parlamentares, 
pela Frente Parlamentar LGBT, para que discutíssemos 
com o Ministério da Educação a suspensão do kit de 
combate à homofobia no ambiente escolar.

Nutro o maior respeito pelo Deputado Lincoln 
Portela, assim como por todos os Deputados que com-
põem a representação evangélica e cristã nesta Casa, 
mas nós queremos propor ao Ministério da Educação 
uma mesa de diálogo, para que sejam confecciona-
dos materiais de combate ao bullying homofóbico no 
ambiente escolar. Esses materiais são necessários.

O bullying gera violência no ambiente escolar. Nós 
temos presenciado diversos assassinatos, agressões 
aos homossexuais no nosso País. Se é correta ou não 
correta, mas se é legítima a interpretação de alguns 
Parlamentares de que esse kit tinha equívocos, não é 
isso que justifica a ausência de outro material confec-
cionado pelo Governo.

Se o Governo tem um programa chamado Brasil 
sem Homofobia, cabe ao Governo dar consequência a 
esse programa, e não apenas suspendê-lo.

Por isso, queremos que a Comissão de Direitos 
Humanos, a bancada evangélica e o MEC componham 
um grupo de trabalho sobre esse material.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Eu só queria dizer que nós temos ainda três des-
taques para serem votados, ainda temos medidas pro-
visórias para serem votadas.

O SR. DÉCIO LIMA – Sra. Presidente, Deputada...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidente, eu votei na última 
votação, e meu nome não constou no painel. Acom-
panhei o meu partido. Eu estava aqui.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Fica re-
gistrado. Na próxima votação V.Exa. consolida a votação.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Des-
taque de bancada:

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, inci-

so II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 71, oferecida à MP 517/10.

Sala das Sessões, – Vanderlei Macris, 
Vice-Líder do PSDB.”

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, esse 
destaque é de autoria do PSDB. Eu quero solicitar à 
Mesa a retirada do destaque. 
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Nós já fizemos o registro da nossa contrariedade 
em vários pontos da medida provisória. Oportunamen-
te, no decorrer ainda do finalizar desta sessão, nós 
iremos inclusive pontuar algumas outras coisas no to-
cante à medida provisória, mas quero pedir a retirada 
desse destaque.

O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, na 
votação anterior, o Deputado Henrique Oliveira, do PR 
do Amazonas, votou com o partido.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PMDB gostaria de agradecer ao Deputado Duarte 
Nogueira a retirada desse destaque, o que facilita o 
término da votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Estão 
falando ao mesmo tempo. Informo a quem por acaso 
registrou a votação que ela será consolidada na vo-
tação seguinte.

O Líder do PMDB manifestou agradecimento ao 
PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
temos aqui um destaque para votação em separado 
do PR:

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, inciso II, c/c seu § 2º, des-
taque para votação em separado da Emenda 
nº 80, de autoria do Deputado Izalci Lucas 
(PR-DF), apresentada à MP 517/ 2010.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2007. 
– Izalci, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PR, 
PRB, PTdoB, PRTB, PRP, PHS, PTC, PSL.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputa-
do Izalci, V.Exa. tem a palavra como autor do destaque.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
tive a oportunidade hoje de falar sobre essa matéria, 
que trata da questão do lucro presumido.

A maioria das pequenas e médias empresas tem 
como base de cálculo do imposto 8%, à exceção dos 
profissionais liberais, que é 32%.

Sra. Presidente, estive com o Relator da matéria, 
Deputado João Bacelar, no Ministério da Fazenda, no 
Ministério da Educação, e ponderei, por diversas ve-
zes, que, através de um ato declaratório da Receita, 
havia um equívoco muito grande, a interpretação de 
que escola é igual a profissional liberal.

Quem conhece escola sabe muito bem que a in-
fraestrutura de uma escola pequena ou média é muito 
grande e envolve não só professores, mas laborató-

rios, áreas esportivas. Ponderei essa questão com o 
Secretário-Executivo Adjunto da Fazenda.

E agora, conversando com o Relator, Sra. Presi-
dente, e também com a Secretaria de Relações Ins-
titucionais, nós abrimos aqui a possibilidade de uma 
conversa do Governo para que possamos estudar essa 
matéria já para 2012.

Nós temos outras medidas provisórias tramitando 
na Casa. Então, eu gostaria de pedir a V.Exa., Deputada 
Rose, a retirada desse destaque. Nós vamos continuar 
essa conversa no Ministério da Fazenda e também na 
Secretaria de Relações Institucionais.

Peço a retirada do destaque.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aten-

do a V.Exa. Está retirado o destaque.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O últi-

mo destaque de bancada é também do Líder do PSDB:

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 36, 
oferecida à MP 517/10.

Sala das Sessões, – Otávio Leite, 1º 
Vice-Líder do PSDB”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
sulto a bancada do PSDB sobre se permanece o des-
taque. (Pausa.) 

Permanece.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para fa-

lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Otavio Leite.
Não há oradores inscritos para encaminhar em 

sentido contrário.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Eminente Deputada Rose de Freitas, 
que com muito brilho preside esta sessão, eminentes 
Deputados, poderíamos assim dizer: eis uma con-
vergência, eis uma emenda que alguns intitulariam 
“emenda pelicana”, que tem uma contribuição tucana 
e uma contribuição do PT. Ela é da lavra do eminente 
Deputado Paulo Teixeira – não o vejo no plenário, mas 
vejo vários dos seus parceiros – e deste que vos fala. 

Essa emenda é proveniente de todo um esforço 
que nós travamos juntos com vários outros colegas 
para aprovar a disciplina das chamadas lan houses 
no Brasil. De cada 100 brasileiros que hoje acessam 
a Internet, 50 deles o fazem por lan houses. Na área 
rural, esse percentual chega a 66%. 

Então, essa é uma realidade social e econômi-
ca que precisa ser cada vez mais fortalecida em uma 
perspectiva de micro e pequena empresa, de uma 
formalização inteligente e de um serviço prático que 
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presta a milhares e milhares de brasileiros que têm o 
direito também de ter acesso ao chamado mundo digital.

Eis que essa medida provisória propõe uma sé-
rie de benefícios para a aquisição de equipamentos 
eletroeletrônicos na perspectiva de TI, Tecnologia da 
Informação, para entes federativos e entes públicos. 

Na ocasião, julgamos ser absolutamente justo, 
apropriado, adequado e oportuno que milhares de 
brasileiros pobres, sobretudo das classes D e E, que 
usufruem aquele espaço também tivessem acesso à 
possibilidade de adquirir equipamentos a valores mais 
baratos, com menos tributos, como é o caso dessa pro-
posta de redução e da alíquota zero também.

Então, propusemos a Emenda nº 36, que merece 
ser aprovada. Eu gostaria muito que a Base do Governo 
tivesse essa compreensão, porque ela não altera em nada 
a espinha dorsal do projeto, apenas acresce um segmento 
da sociedade que é útil, que é participativo, que cada vez 
mais tem exercido um papel muito relevante na ideia de 
acessibilidade, de universalização do acesso à Internet.

Portanto, eu queria solicitar a todos que pudésse-
mos aprovar simbolicamente. Ainda ontem, conversava 
com o Deputado Paulo Teixeira e com outros Deputados 
do PT. Quase aprovamos. O eminente Relator, Depu-
tado da Bahia, também foi sensível a essa proposta.

Então, não vejo por que, Sra. Presidenta, deixarmos 
de, na culminância da votação de uma medida provisória 
que já tem 300 assuntos, fazer justiça a milhares de lan 
houses no Brasil, milhares de pequenos e microempre-
sários que, através da sua atividade, ensejam a brasi-
leiros os mais diversos, nos quatro recantos do País, 
o acesso ao mundo digital, ao mundo da informática. 
Não há por que nós derrotarmos essa emenda. É uma 
emenda viável, sincera, produto de esforço coletivo da 
Casa. A matéria, como eu disse, é proposta pelo PT e 
pelo PSDB. Então, é algo absolutamente consensual. 

Invocando essa difícil construção, mas que é vi-
ável – há aqui, portanto, um exemplo prático de que 
é possível construir consenso – , eu invoco todos os 
Líderes e peço, com muita atenção e respeito, o voto 
simbólico “sim” a essa proposta, à Emenda nº 36.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sra. Presidente, na votação ante-
rior, a Deputada Sueli Vidigal votou com o seu partido.

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

a palavra o Relator, para se pronunciar sobre o des-
taque de bancada.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, depois de longo debate sobre a Medida 
Provisória nº 517, da qual lemos o texto na semana 

passada, complementamos ontem à noite e votamos 
os destaques hoje, e também depois do intenso debate 
sobre o Código Florestal, quero parabenizar o Líder 
Cândido Vaccarezza pela condução dos trabalhos, dos 
acordos feitos com a Oposição.

Essa medida provisória contempla o País. No 
momento em que prorrogamos a RGR por 25 anos, 
estamos levando incentivo para as zonas mais carentes 
do País; estamos levando incentivo para os menos as-
sistidos, que não tiveram condições de ter suas casas, 
seus pequenos empreendimentos ligados ao Luz para 
Todos. Tiveram agora, com este recurso da RGR, mais 
um incentivo para efetivar essa energia, para criar o 
Programa Nacional de Eficiência Energética e Sane-
amento Ambiental, para universalizar o Programa Luz 
para Todos, programa que o ex-Presidente Lula tão 
bem fez e a Presidenta Dilma vem ampliando.

Então, Líder Cândido Vaccarezza, quero parabenizá-
-lo pela condução desse processo. Quero parabenizar os 
Líderes por votar o Luz para Todos, por votar o frete da 
Marinha Mercante, por votar o PROINFRA, dando condi-
ções para que se tenha energia limpa, energia sustentável.

Vi aqui muitos debates sobre energia nuclear. Nós 
não poderíamos nunca deixar que o País acabasse 
com o programa nuclear pelo que aconteceu no Japão, 
motivo que não pode ser lincado com um país como o 
Brasil, que não tem terremoto, que não tem tsunami. 

Então, nós não poderíamos nunca, como Rela-
tor, deixar de apoiar essa medida do Governo que dá 
incentivo às energias nucleares.

Quanto ao FIES, também trouxemos aqui um de-
bate que está beneficiando os estudantes mais carentes. 

Na condição Relator, eu quero aqui, mais uma 
vez, parabenizar todos os Líderes e o Presidente desta 
Casa, Deputado Marco Maia, pela oportunidade que 
nos deu, e dizer que a Medida Provisória nº 517 é de 
extrema eficiência para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FÁBIO FARIA (PMN-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Fá-
bio Faria votou com o partido nas votações anteriores.

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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gosta-
ria de fazer uma pergunta aos Líderes: se fazem abso-
luta questão de orientar suas bancadas. Me parece que 
há um sentimento de votar simbolicamente. Se todos 
abrirem mão, poderemos dar andamento à votação.

Todos de acordo? (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

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

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT é contra.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
repetir a votação.

Em votação a emenda destacada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-

les que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. Quem for contra, obviamente, tem que 
se manifestar. (Pausa.)

REJEITADA.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, a Depu-
tada Fátima votou com o PT.

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

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 
sobre a Mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 517-C DE 2010 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 13, DE 2011

Dispõe sobre a incidência do imposto 
sobre a renda nas operações que especifi-
ca; altera as Leis nºs 11.478, de 29 de maio 
de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, 11.196, de 21 
de novembro de 2005, 8.248, de 23 de outu-
bro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 
11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 

20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho 
de 2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128, 
de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 de mar-
ço de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 
2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, 
de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de 
novembro de 2001, e 12.058, 13 de outubro 
de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fe-
vereiro de 1967; institui o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Usinas Nucleares – RENUCLEAR; dispõe 
sobre medidas tributárias relacionadas ao 
Plano Nacional de Banda Larga; altera a 
legislação relativa à isenção do Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM; dispõe sobre a extinção 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota do im-

posto sobre a renda incidente sobre os rendimentos 
definidos nos termos da alínea a do § 2o do art. 81 da 
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos por 
títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de 1o 
de janeiro de 2011, objeto de distribuição pública, de 
emissão de pessoas jurídicas de direito privado não 
classificadas como instituições financeiras e regula-
mentados pela Comissão de Valores Mobiliários ou 
pelo Conselho Monetário Nacional, quando pagos, 
creditados, entregues ou remetidos a beneficiário re-
sidente ou domiciliado no exterior, exceto em país que 
não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima 
inferior a 20% (vinte por cento).
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§ 1o Para fins do disposto no caput, os títulos 
ou valores mobiliários deverão ser remunerados por 
taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço 
ou a taxa referencial – TR, vedada a pactuação total 
ou parcial de taxa de juros pósfixada, e ainda, cumu-
lativamente, apresentar:

I – prazo médio ponderado superior a 4 (quatro) 
anos;

II – vedação à recompra do papel pelo emissor 
nos 2 (dois) primeiros anos após a sua emissão e à 
liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-
-pagamento;

III – inexistência de compromisso de revenda as-
sumido pelo comprador;

IV – prazo de pagamento periódico de rendimen-
tos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180 
(cento e oitenta) dias;

V – comprovação de que o ativo tenha sido ne-
gociado em mercados regulamentados de valores 
mobiliários; e

VI – procedimento simplificado que demonstre o 
objetivo de alocar os recursos captados em projetos 
de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, de-
senvolvimento e inovação.

§ 2o O Conselho Monetário Nacional definirá a 
fórmula de cômputo do prazo médio a que se refere o 
inciso I do § 1o, bem como o procedimento simplificado 
a que se refere o inciso VI daquele parágrafo. 

§ 3o Para fins do disposto neste artigo são consi-
deradas instituições financeiras os bancos de qualquer 
espécie, cooperativas de crédito, caixa econômica, so-
ciedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades corretoras de câmbio, de títulos de valores 
mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e 
investimentos, sociedades de crédito imobiliário, so-
ciedades de arrendamento mercantil.

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se:
I – exclusivamente a beneficiário residente ou 

domiciliado no exterior que realizar operações finan-
ceiras no País de acordo com as normas e condições 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;

II – às cotas de fundos de investimento exclu-
sivos para investidores não residentes que possuam 
no mínimo 98% (noventa e oito por cento) do valor do 
patrimônio líquido do fundo aplicado em títulos de que 
trata o caput.

§ 5o Os fundos a que se refere o inciso II do § 
4o observarão as regras disciplinadas nos §§ 4o, 5o e 
6o do art. 3o.

§ 6o Até 30 de junho de 2011, relativamente aos 
investimentos em títulos ou valores mobiliários pos-
suídos em 1o de janeiro de 2011 e que obedeçam ao 
disposto no § 1o, fica facultado ao investidor estrangeiro 

antecipar o pagamento do imposto sobre a renda que 
seria devido por ocasião do pagamento, crédito, entrega 
ou remessa a beneficiário residente ou domiciliado no 
exterior, ficando os rendimentos auferidos a partir da 
data do pagamento do imposto sujeitos ao benefício 
da alíquota 0 (zero) previsto neste artigo.

§ 7o O Ministério da Fazenda poderá disciplinar 
o cômputo do imposto de renda devido pelo investidor 
estrangeiro, nos casos em que este opte pela anteci-
pação de pagamento disposta no § 6o, tendo como 
base para apuração do tributo:

I – o preço de mercado do título, definido pela 
média aritmética dos valores negociados apurados 
nos 10 (dez) dias úteis que antecedem o pagamento 
antecipado do imposto de renda; ou

II – o preço apurado com base na curva de juros 
do papel, nos casos em que, cumulativamente ou não:

a) inexista, no prazo de antecedência disposto no 
inciso I, a negociação do título em plataforma eletrônica;

b) o volume negociado mostre-se insuficiente para 
concluir que o preço observado espelha o valor do título. 

Art. 2o No caso de debêntures emitidas por so-
ciedade de propósito específico constituída para im-
plementar projetos de investimento na área de infra-
estrutura, ou de produção econômica intensiva em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados 
como prioritários na forma regulamentada pelo Poder 
Executivo Federal, os rendimentos auferidos por pes-
soas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a ren-
da, exclusivamente na fonte, às seguintes alíquotas:

I – 0% (zero por cento), quando auferidos por 
pessoa física; e

II – 15% (quinze por cento), quando auferidos por 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, pre-
sumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-
butos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se somente 
às debêntures que atendam ao disposto no § 1o do art. 
1o, emitidas entre a data da publicação da regulamen-
tação mencionada no § 2o do art. 1o e a data de 31 de 
dezembro de 2015.

§ 2o O regime de tributação previsto neste artigo 
aplica-se inclusive às pessoas jurídicas relacionadas 
no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995.

§ 3o Os rendimentos tributados exclusivamente na 
fonte poderão ser excluídos na apuração do lucro real.

§ 4o As perdas apuradas nas operações com os 
títulos a que se refere o caput quando realizadas por 
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pessoa jurídica tributada com base no lucro real não 
serão dedutíveis na apuração do lucro real.

§ 5o As pessoas jurídicas, integrantes da socie-
dade de propósito específico de que trata o caput, que 
deixarem de implementar os projetos de investimento 
na área de infraestrutura ou de produção econômica 
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
ficam sujeitas à multa equivalente a 20% (vinte por 
cento) do valor total da emissão da debênture.

Art. 3o As instituições autorizadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários ao exercício da administração 
de carteira de títulos e valores mobiliários poderão 
constituir fundo de investimento, que disponha em seu 
regulamento que a aplicação dos seus recursos nos 
ativos de que trata o art. 2o não poderá ser inferior, em 
qualquer momento de sua vigência, a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do fundo.

§ 1o Os cotistas dos fundos de investimento de 
que trata o caput ou dos fundos de investimentos em 
cotas de fundo de investimento que detenham, no mí-
nimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recur-
sos alocados em cotas dos fundos de investimento de 
que trata o caput, terão sua alíquota do imposto sobre 
a renda, incidente sobre os rendimentos produzidos 
pelos fundos de que trata o caput, reduzida a:

I – 0% (zero por cento), quando:
a) pagos, creditados, entregues ou remetidos a 

beneficiário residente ou domiciliado no exterior, que 
realizar operações financeiras no País de acordo com 
as normas e condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, exceto em país que não tribute 
a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 
20% (vinte por cento);

b) auferidos por pessoa física;
II – 15% (quinze por cento), quando auferidos 

por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado e pessoa jurídica isenta ou 
optante pelo SIMPLES NACIONAL.

§ 2o Os cotistas dispostos na alínea b do inciso 
I e no inciso II do § 1o sujeitam-se à incidência do im-
posto sobre a renda exclusivamente na fonte.

§ 3º O não atendimento pelo fundo de investimen-
to de que trata o caput ou pelo fundo de investimen-
to em cota de fundo de investimento de que trata o § 
1o de qualquer das condições dispostas neste artigo 
implica a sua liquidação ou transformação em outra 
modalidade de fundo de investimento ou de fundo de 
investimento em cota de fundo de investimento, no 
que couber.

§ 4ª O fundo de investimento de que trata o ca-
put e o fundo de investimento em cota de fundo de 
investimento de que trata o § 1o terão prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias após a sua constituição 

para enquadrar-se ao disposto neste artigo e de 90 (no-
venta) dias para promover eventual reenquadramento.

§ 5o Os reenquadramentos devem ser computa-
dos a partir da data de apuração do descumprimento 
do disposto neste artigo.

§ 6º Na hipótese de liquidação ou transformação 
do fundo conforme previsto no § 3o, aplicar-se-ão aos 
rendimentos de que trata o § 1o a alíquota de 15% 
(quinze por cento) para os cotistas dispostos na alínea 
a do inciso I e as alíquotas previstas nos incisos I a IV 
do caput do art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004, para os cotistas dispostos na alínea b do 
inciso I e no inciso II, não se aplicando a incidência 
exclusivamente na fonte para os cotistas do inciso II.

§ 7o A Comissão de Valores Mobiliários e a Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil regulamentarão, 
dentro de suas respectivas competências, no que for 
necessário, o disposto neste artigo.

§ 8o O regime de tributação previsto neste artigo 
aplica-se inclusive às pessoas jurídicas relacionadas 
no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995.

§ 9o Os rendimentos tributados exclusivamente na 
fonte poderão ser excluídos na apuração do lucro real.

§ 10. As perdas apuradas nas operações com 
cotas dos fundos a que se refere o § 1o quando reali-
zadas por pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real não serão dedutíveis na apuração do lucro real. 

Art. 4o A ementa e os arts. 1o e 2o da Lei no 11.478, 
de 29 de maio de 2007, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Institui o Fundo de Investimento em Par-
ticipações em Infraestrutura – FIP-IE e o Fundo 
de Investimento em Participação na Produção 
Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação – FIP-PD&I e dá outras 
providências.” 

“Art. 1o As instituições autorizadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM – para 
o exercício da administração de carteira de tí-
tulos de valores mobiliários poderão constituir 
Fundo de Investimento em Participações em 
Infraestrutura – FIP-IE – e Fundo de Investi-
mento em Participação na Produção Econô-
mica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação – FIP-PD&I, sob a forma de con-
domínio fechado, que terão, respectivamente, 
por objetivo o investimento no território nacio-
nal em novos projetos de infraestrutura e de 
produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

§ 1o 
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V – outras áreas tidas como prioritárias 
pelo Poder Executivo Federal.

§ 1º-A Além dos dispositivos previstos 
no § 1º, consideram-se novos os projetos de 
produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação implementados 
a partir da vigência desta Lei por sociedades 
específicas criadas para tal fim e que atendam 
à regulamentação do Ministério da Ciência e 
Tecnologia – MCT.

§ 2º Os novos projetos de que tratam os 
§§ 1º e 1º-A deste artigo poderão constituir-
-se na expansão de projetos já existentes, 
implantados ou em processo de implantação, 
desde que os investimentos e os resultados da 
expansão sejam segregados mediante a cons-
tituição de sociedade de propósito específico.

§ 3º As sociedades de propósito espe-
cíficos a que se referem os §§ 1º e 2º serão 
necessariamente organizadas como sociedade 
por ações, de capital aberto ou fechado.

§ 4º No mínimo 90% (noventa por cento) 
do patrimônio do FIP-IE e do FIP-PD&I deverão 
ser aplicados em ações, bônus de subscrição, 
debêntures, conversíveis ou não em ações, ou 
outros títulos de emissão das sociedades de 
que trata o § 3o, desde que permitidos pela 
regulamentação da CVM para fundos de in-
vestimento em participações.

§ 5º (Revogado).
§ 6º O FIP-IE e do FIP-PD&I deverá ter 

um mínimo de 5 (cinco) cotistas, sendo que 
cada cotista não poderá deter mais de 40% 
(quarenta por cento) das cotas emitidas pelo 
FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento 
superior a 40% (quarenta por cento) do total 
de rendimentos dos fundos.

§ 7º As sociedades de que trata o § 3o 
deverão seguir, pelo menos, as práticas de go-
vernança corporativa estabelecidas pela CVM 
para as companhias investidas por fundos de 
investimento em participações.

§ 8º O FIP-IE e o FIP-PD&I deverão par-
ticipar do processo decisório das sociedades 
investidas com efetiva influência na definição 
de suas políticas estratégicas e na sua ges-
tão, notadamente por meio da indicação de 
membros do Conselho de Administração ou, 
ainda, pela detenção de ações que integrem o 
respectivo bloco de controle, pela celebração 
de acordo de acionistas ou pela celebração 
de ajuste de natureza diversa ou adoção de 
procedimento que assegure ao fundo efetiva 

influência na definição de sua política estra-
tégica e na sua gestão.

§ 9º O não atendimento pelo FIP-IE ou 
pelo FIP-PD&I de qualquer das condições de 
que trata este artigo implica sua liquidação ou 
sua transformação em outra modalidade de 
fundo de investimento, no que couber.

§ 10. O FIP-IE e o FIP-PD&I terão o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias após ob-
tido o registro de funcionamento na CVM para 
iniciar suas atividades e para enquadrarem-se 
no nível mínimo de investimento estabelecido 
no § 4o.

§ 11. Aplica-se também o disposto no § 
10 deste artigo na hipótese de desenquadra-
mento do fundo por encerramento de projeto 
a que se referem os §§ 1o, 1o-A e 2o.”(NR)

“Art. 2o Os rendimentos auferidos no res-
gate de cotas do FIP-IE e do FIP-PD&I, inclu-
sive quando decorrentes da liquidação do fun-
do, ficam sujeitos à incidência do imposto de 
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por 
cento) sobre a diferença positiva entre o valor 
de resgate e o custo de aquisição das cotas.

§ 1º Os ganhos auferidos na alienação 
de cotas de fundos de investimento de que 
trata o caput serão tributados:

I – à alíquota zero, quando auferidos por 
pessoa física em operações realizadas em 
bolsa ou fora de bolsa;

II – como ganho líquido, à alíquota de 
15% (quinze por cento), quando auferidos 
por pessoa jurídica em operações realizadas 
dentro ou fora de bolsa;

III – (revogado).
§ 3º No caso de rendimentos distribuídos 

à pessoa física, nas formas previstas no caput 
e no § 2o, tais rendimentos ficam isentos do 
imposto sobre a renda na fonte e na declaração 
de ajuste anual das pessoas físicas.

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

Art. 5o O Imposto sobre a Renda incidente sobre 
os rendimentos periódicos a que se refere o § 3º do 
art. 65 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, incidirá, 
pro-rata tempore, sobre a parcela do rendimento produzi-
do entre a data de aquisição ou a data do pagamento 
periódico anterior e a data de sua percepção, podendo 
ser deduzida da base de cálculo a parcela dos rendi-
mentos correspondente ao período entre a data do 
pagamento do rendimento periódico anterior e a data 
de aquisição do título.

§ 1o Ocorrido o primeiro pagamento periódico de 
rendimentos após a aquisição do título sem alienação 
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pelo adquirente, a parcela do rendimento não subme-
tida à incidência do imposto sobre a renda na fonte 
deverá ser deduzida do custo de aquisição para fins 
de apuração da base de cálculo do imposto, quando 
de sua alienação.

§ 2o As instituições intervenientes deverão manter 
registro que permitam verificar a correta apuração da 
base de cálculo do imposto de que trata este artigo, 
na forma regulamentada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 6o Os arts. 55, 59, 66, 100, 121, 122, 127, 146 
e 289 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 55.  ................................................
§ 1º A amortização de debêntures da 

mesma série deverá ser feita mediante rateio.
§ 2o O resgate parcial de debêntures da 

mesma série deve ser feito:
I – mediante sorteio; ou
II – se as debêntures estiverem cotadas 

por preço inferior ao valor nominal, por compra 
no mercado organizado de valores mobiliários, 
observadas as regras expedidas pela Comis-
são de Valores Mobiliários.

§ 3o É facultado à companhia adquirir 
debêntures de sua emissão:

I – por valor igual ou inferior ao nominal, 
devendo o fato constar do relatório da admi-
nistração e das demonstrações financeiras; ou

II – por valor superior ao nominal, desde 
que observe as regras expedidas pela Comis-
são de Valores Mobiliários.

§ 4o A companhia poderá emitir debêntu-
res cujo vencimento somente ocorra nos casos 
de inadimplência da obrigação de pagar juros 
e dissolução da companhia, ou de outras con-
dições previstas no título.”(NR)

“Art. 59. 
§ 1º Na companhia aberta, o conselho de 

administração pode deliberar sobre a emissão 
de debêntures não conversíveis em ações, sal-
vo disposição estatutária em contrário.

§ 2o O estatuto da companhia aberta po-
derá autorizar o conselho de administração a, 
dentro dos limites do capital autorizado, deli-
berar sobre a emissão de debêntures con-
versíveis em ações, especificando o limite do 
aumento de capital decorrente da conversão 
das debêntures, em valor do capital social ou 
em número de ações, e as espécies e classes 
das ações que poderão ser emitidas.

§ 3o A assembleia geral pode deliberar 
que a emissão terá valor e número de série 

indeterminados, dentro dos limites por ela fi-
xados.

§ 4º Nos casos não previstos nos §§ 1o 
e 2º, a assembleia geral pode delegar ao con-
selho de administração a deliberação sobre as 
condições de que tratam os incisos VI a VIII do 
caput e sobre a oportunidade da emissão.”(NR)

“Art. 66. 
§ 3o 
a) pessoa que já exerça a função em ou-

tra emissão da mesma companhia, a menos 
que autorizado, nos termos das normas expe-
didas pela Comissão de Valores Mobiliários;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 100.  ..............................................
§ 2º Nas companhias abertas, os livros 

referidos nos incisos I a V do caput deste ar-
tigo poderão ser substituídos, observadas as 
normas expedidas pela Comissão de Valo-
res Mobiliários, por registros mecanizados ou 
eletrônicos.”(NR)

“Art. 121.  ..............................................
Parágrafo único. Nas companhias aber-

tas, o acionista poderá participar e votar a 
distância em assembleia geral, nos termos 
da regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários.”(NR)

“Art. 122. Compete privativamente à as-
sembleia geral:

IV – autorizar a emissão de debêntu-
res, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 4o 
do art. 59;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 127.  ..............................................
Parágrafo único. Considera-se presente 

em assembleia geral para todos os efeitos des-
ta Lei o acionista que registrar a distância sua 
presença, na forma prevista em regulamento 
da Comissão de Valores Mobiliários.”(NR)

“Art. 146. Poderão ser eleitos para mem-
bros dos órgãos de administração pessoas 
naturais, devendo os diretores serem residen-
tes no País.

 ..................................................... ”(NR) 
“Art. 289. As publicações ordenadas por 

esta Lei serão feitas no órgão oficial da União 
ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme 
lugar em que esteja situada a sede da compa-
nhia, e em outro jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está situada a 
sede da companhia, observado o disposto no 
art. 289-A.

 ..................................................... ”(NR)
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Art. 7º A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 289-A:

“Art. 289-A. As publicações das demons-
trações financeiras e demais atos societários 
de sociedades que não sejam de grande porte 
poderão ser feitas em formato resumido, com 
a disponibilização da íntegra em registro ele-
trônico em página na internet, na forma pre-
vista em regulamento da Comissão de Valores 
Mobiliários.

§ 1º As publicações referidas no caput 
serão feitas em jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está situada a 
sede da sociedade, sendo dispensada a publi-
cação em órgão oficial de que trata o art. 289.

§ 2º Não será considerada sociedade de 
grande porte, para os fins exclusivos do dis-
posto neste artigo, aquela que tiver, no exer-
cício social anterior, ativo total igual ou inferior 
a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de reais) ou receita bruta anual igual 
ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais).

§ 3º Às publicações das demonstrações 
financeiras de sociedades que não sejam de 
grande porte aplica-se, no que couber, o dis-
posto nos §§ 1º a 7º do art. 289.”

Art. 8o As debêntures e as letras finan-
ceiras podem sofrer correção monetária em 
periodicidade igual àquela estipulada para o 
pagamento periódico de juros, ainda que em 
periodicidade inferior a 1 (um) ano.

Art. 9o O art. 12 da Lei no 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
§ 1º Os bens recebidos a título de qui-

tação do débito serão escriturados pelo valor 
do crédito ou avaliados pelo valor definido na 
decisão judicial que tenha determinado sua 
incorporação ao patrimônio do credor.

§ 2o Nas operações de crédito realizadas 
por instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, nos casos de rene-
gociação de dívida, o reconhecimento da re-
ceita para fins de incidência de imposto sobre 
a renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido ocorrerá no momento do efetivo rece-
bimento do crédito nas seguintes hipóteses:

I – operação de financiamento rural;
II – operação de crédito concedido a 

pessoa física de valor igual ou inferior a R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), apurado no mo-
mento da perda dos créditos.”(NR)

Art. 10. A Lei no 12.350, de 20 de dezem-
bro de 2010, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 56-A e 56-B:

“Art. 56-A. O saldo de créditos presu-
midos apurados a partir do ano-calendário 
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 
10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na 
data de publicação desta Lei, poderá:

I – ser compensado com débitos próprios, 
vencidos ou vincendos, relativos a tributos ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, observada a legislação específica 
aplicável à matéria;

II – ser ressarcido em dinheiro, observa-
da a legislação específica aplicável à matéria.

§ 1º O pedido de ressarcimento ou de 
compensação dos créditos presumidos de que 
trata o caput somente poderá ser efetuado:

I – relativamente aos créditos apurados 
nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir 
do primeiro dia do mês subsequente ao da 
publicação desta Lei;

II – relativamente aos créditos apurados 
no ano-calendário de 2009 e no período com-
preendido entre janeiro de 2010 e o mês de 
publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro 
de 2012.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos 
créditos presumidos que tenham sido apura-
dos em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados à receita de exportação, observa-
do o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei 
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos 
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.” 

“Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, que até o final de cada trimestre-
-calendário, não conseguir utilizar os créditos 
presumidos apurados na forma do inciso II do 
§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho 
de 2004, poderá:

I – efetuar sua compensação com débi-
tos próprios, vencidos ou vincendos, relativos 
a tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, observada a legis-
lação específica aplicável à matéria;

II – solicitar seu ressarcimento em dinhei-
ro, observada a legislação específica aplicável 
à matéria.

Parágrafo único. O disposto no caput 
aplica-se aos créditos presumidos que tenham 
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sido apurados em relação a custos, despesas 
e encargos vinculados à receita auferida com 
a venda no mercado interno ou com a expor-
tação de farelo de soja classificado na posição 
23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 
8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”

Art. 11. O inciso IV do art. 54 da Lei no 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54. 
IV – produtos classificados nos códigos 

02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e car-
ne de frango classificada no código 0210.99.00 
da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica 
que revenda tais produtos, ou que industrialize 
bens e produtos classificados nas posições 
01.03 e 01.05 da NCM.

 ..................................................... ”(NR)
Art. 12. O inciso II do § 5º do art. 55 da Lei no 

12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 55.  ................................................
§ 5º  .......................................................
II – de crédito em relação às receitas de 

vendas efetuadas com suspensão às pesso-
as jurídicas de que trata o caput deste artigo, 
exceto em relação às receitas auferidas com 
vendas dos produtos classificados nas posi-
ções 23.04 e 23.06 da NCM.

 ..................................................... ”(NR)
Art. 13. O art. 57 da Lei nº 12.350, de 20 

de dezembro de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 57. A partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao de publicação desta Lei, não 
mais se aplica o disposto nos arts. 8º e 9º da 
Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às mer-
cadorias ou aos produtos classificados nos 
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 
0210.1 e 23.09.90 da NCM.

I – (revogado);
II – (revogado).”(NR)
Art. 14. Fica instituído o Regime Especial 

de Incentivos para o Desenvolvimento de Usi-
nas Nucleares - RENUCLEAR, nos termos e 
condições estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo re-
gulamentará o regime de que trata o caput, 
inclusive quanto à habilitação e co-habilitação 
de pessoa jurídica ao Renuclear.

Art. 15. É beneficiária do Renuclear a 
pessoa jurídica habilitada perante a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil que tenha pro-
jeto aprovado para implantação de obras de 
infraestrutura no setor de geração de energia 
elétrica de origem nuclear, observado o dis-
posto no inciso XXIII do art. 21 e no inciso XIV 
do art. 49 da Constituição Federal.

§ 1º Compete ao Ministério de Minas e 
Energia a aprovação de projeto e a definição, 
em portaria, dos projetos que se enquadram 
nas disposições do caput.

§ 2º As pessoas jurídicas optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Por-
te - SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 
inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
não poderão aderir ao Renuclear.

§ 3º A fruição do Renuclear fica condicio-
nada à regularidade fiscal da pessoa jurídica 
em relação aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo 
aos projetos aprovados até 31 de dezembro 
de 2012.

Art. 16. No caso de venda no mercado 
interno ou de importação de máquinas, apa-
relhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
e de materiais de construção para utilização 
ou incorporação em obras de infraestrutura 
destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa 
a exigência do:

I - Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos - IPI incidente na saída do estabelecimento 
industrial ou equiparado, quando a aquisição 
no mercado interno for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do Renuclear;

II - IPI incidente no desembaraço adua-
neiro, quando a importação for efetuada por 
pessoa jurídica beneficiária do Renuclear;

III - Imposto de Importação, quando os 
referidos bens ou materiais de construção fo-
rem importados por pessoa jurídica benefici-
ária do Renuclear.

§ 1º Nas notas fiscais relativas às saí-
das de que trata o inciso I do caput deverá 
constar a expressão “Saída com suspensão 
da exigibilidade do IPI”, com a especificação 
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do dispositivo legal correspondente, vedado o 
registro do imposto nas referidas notas.

§ 2º As suspensões de que trata este 
artigo convertem-se em isenção após a utili-
zação ou incorporação do bem ou material de 
construção na obra de infraestrutura.

§ 3º A pessoa jurídica que não utilizar ou 
incorporar o bem ou material de construção na 
obra de infraestrutura fica obrigada a recolher 
os impostos não pagos em decorrência das 
suspensões de que trata este artigo, acres-
cidas de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data do fato gerador 
do imposto, na condição:

I - de contribuinte, em relação ao IPI in-
cidente no desembaraço aduaneiro e ao Im-
posto de Importação;

II - de responsável, em relação ao IPI de 
que trata o inciso I do caput.

§ 4º Para efeitos deste artigo, equipara-
-se ao importador a pessoa jurídica adquirente 
de bens estrangeiros no caso de importação 
realizada por sua conta e ordem por intermé-
dio de pessoa jurídica importadora.

§ 5º No caso do Imposto de Importação, 
o disposto neste artigo aplica-se somente a 
materiais de construção ou outros bens sem 
similar nacional.

Art. 17. O benefício de que trata o art. 14 
poderá ser usufruído até 31 de dezembro de 
2015, nas aquisições e importações realizadas 
pela pessoa jurídica habilitada.

Art. 18. O art. 28 da Lei no 11.196, de 21 
de novembro de 2005, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso:

“Art. 28.  ................................................
V – modens, classificados nas posições 

8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI.
 ..................................................... ”(NR)
Art. 19. O § 7o do art. 4o da Lei no 8.248, 

de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
§ 7º Aplicam-se aos bens desenvolvi-

dos no País que sejam incluídos na catego-
ria de bens de informática e automação por 
esta Lei, conforme regulamento, os seguintes 
percentuais:

I – redução de 100% (cem por cento) do 
imposto devido, de 15 de dezembro de 2010 
até 31 de dezembro de 2014;

II – redução de 90% (noventa por cento) 
do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de 
dezembro de 2015; e

III – redução de 70% (setenta por cento) 
do imposto devido, de 1o de janeiro de 2016 
até 31 de dezembro de 2019, quando será 
extinto.”(NR)

Art. 20. O art. 8º da Lei nº 9.648, de 27 
de maio de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 8º A quota anual da Reserva Global 
de Reversão – RGR ficará extinta ao final do 
exercício de 2035, devendo a Aneel proceder 
à revisão tarifária de modo que os consumi-
dores sejam beneficiados pela extinção do 
encargo.”(NR)

Art. 21. O art. 21 da Lei no 11.943, de 28 
de maio de 2009, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 21. A data de início de funciona-
mento das instalações de geração de ener-
gia elétrica, prevista na alínea a do inciso I 
do art. 3o da Lei no 10.438, de 26 de abril de 
2002, poderá ser prorrogada até 30 de dezem-
bro de 2011, conforme critérios definidos em 
regulamento.”(NR) 

Art. 22. O art. 4o da Lei no 9.808, de 20 
de julho de 1999, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º Serão concedidos aos empreen-
dimentos que se implantarem, modernizarem, 
ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na 
Amazônia e que sejam considerados de inte-
resse para o desenvolvimento destas regiões, 
segundo avaliações técnicas específicas das 
respectivas Superintendências de Desenvol-
vimento, até 31 de dezembro de 2015, o be-
nefício de isenção do Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.

I – (revogado);
II – (revogado).”(NR)
Art. 23. Fica extinto o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento – FND, de natureza au-
tárquica, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.288, 
de 23 de julho de 1986.

§ 1o A União sucederá o FND nos seus 
direitos e obrigações e ações judiciais em que 
este seja autor, réu, assistente, opoente ou 
terceiro interessado.

§ 2o Os bens, direitos e obrigações do 
extinto FND serão inventariados em processo 
sob a coordenação e supervisão do Ministé-
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rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.

§ 3o Ato do Poder Executivo disporá sobre 
a estrutura e o prazo de duração do processo 
de inventariança.

§ 4o Ficam encerrados os mandatos dos 
componentes do Conselho de Orientação do 
FND.

§ 5o Aos cotistas minoritários fica asse-
gurado o ressarcimento de sua participação 
no extinto FND, calculado com base no valor 
patrimonial de cada cota, segundo o montan-
te do patrimônio líquido registrado no balanço 
patrimonial apurado em 31 de dezembro de 
2010, atualizado monetariamente pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do 
mês anterior à data do pagamento.

§ 6o Fica a União autorizada a utilizar os 
títulos e valores mobiliários oriundos do extin-
to FND para promover, perante entidades da 
administração indireta, o pagamento dos divi-
dendos e o ressarcimento das cotas, mediante 
dação em pagamento.

Art. 24. O art. 5o da Lei no 10.260, de 12 
de julho de 2001, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º  ..................................................
II – juros, capitalizados mensalmente, a 

serem estipulados pelo CMN;
VII – comprovação de idoneidade ca-

dastral do estudante e do(s) seu(s) fiador(es) 
na assinatura dos contratos e termos aditivos, 
observando o disposto no § 9º deste artigo.

§ 9º 
III – (revogado).
§ 11. O estudante que na contratação 

do Fies optar por garantia de Fundo autori-
zado nos termos do inciso III do art. 7º da Lei 
nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, fica 
dispensado de oferecer as garantias previstas 
no § 9º deste artigo.”(NR)

Art. 25. O § 1o do art. 3o e o art. 20-A da 
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
V – o abatimento de que trata o art. 6-B.
”(NR)
“Art. 20-A. O Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educação – FNDE terá prazo 
até o dia 31 de dezembro de 2011 para assu-

mir o papel de agente operador dos contratos 
de financiamento formalizados no âmbito do 
FIES até o dia 14 de janeiro de 2010, caben-
do à Caixa Econômica Federal, durante este 
prazo, dar continuidade ao desempenho das 
atribuições decorrentes do encargo.”(NR)

Art. 26. O art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janei-
ro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
§ 3º A isenção de que trata este artigo 

será calculada na proporção de ocupação efe-
tiva das bolsas devidas.”(NR)

Art. 27. O art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setem-
bro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Fica autorizada a concessão de 
bolsa-permanência, até o valor equivalente ao 
praticado na política federal de concessão de 
bolsas de iniciação científica, exclusivamente 
para custeio das despesas educacionais, a 
estudantes beneficiários de bolsa integral do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI, 
instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, matriculado em curso de turno integral, 
conforme critérios de concessão, distribuição, 
manutenção e cancelamento de bolsas a se-
rem estabelecidos em regulamento, inclusive 
quanto ao aproveitamento e à frequência mí-
nima a ser exigida do estudante.”(NR)

Art. 28. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
11.128, de 28 de junho de 2005, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1o  ..................................................
Parágrafo único. O atendimento ao dis-

posto no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, para as instituições que aderirem ao 
Programa até 31 de dezembro de 2006, po-
derá ser efetuado, excepcionalmente, até 31 
de dezembro de 2011.”(NR)

Art. 29. O art. 6º da Lei nº 11.909, de 4 de mar-
ço de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
§ 1º O agente enquadrado pela Agên-

cia Nacional do Petróleo – ANP como titular 
do direito a que se refere o § 2º do art. 30 
poderá, concluído o processo de chamada 
pública estabelecida no art. 5º, disponibilizar 
os estudos, projetos e licenciamentos do ga-
soduto para serem utilizados em licitação de 
concessão, sendo-lhe assegurado o direito de 
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ser indenizado pelo licitante vencedor do valor 
previamente definido pela ANP. 

§ 2º O Ministério de Minas e Energia – 
MME poderá determinar a utilização de recur-
sos provenientes da Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE para cobrir a diferença dos 
custos de pagamento de tarifa de transporte 
e/ou de construção do gasoduto, cuja capaci-
dade seja superior a identificada na chamada 
pública.”(NR)

Art. 30. A compensação de débitos perante a 
Fazenda Pública Federal com créditos provenientes 
de precatórios, na forma prevista nos §§ 9º e 10 do 
art. 100 da Constituição Federal, observará o dispos-
to nesta Lei.

§ 1º Para efeitos da compensação de que trata o 
caput, serão considerados os débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa da União, incluídos os 
débitos parcelados.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica a débitos 
cuja exigibilidade esteja suspensa, ressalvado o parce-
lamento, ou cuja execução esteja suspensa em virtude 
do recebimento de embargos do devedor com efeito 
suspensivo, ou em virtude de outra espécie de contes-
tação judicial que confira efeito suspensivo à execução. 

§ 3º A Fazenda Pública Federal, antes da requi-
sição do precatório ao Tribunal, será intimada para 
responder, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventual 
existência de débitos do autor da ação, cujos valores 
poderão ser abatidos a título de compensação.

§ 4º A intimação de que trata o § 3º será dirigi-
da ao órgão responsável pela representação judicial 
da pessoa jurídica devedora do precatório na ação 
de execução e será feita por mandado, que conterá 
os dados do beneficiário do precatório, em especial o 
nome e a respectiva inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ. 

§ 5º A informação prestada pela Fazenda Públi-
ca Federal deverá conter os dados necessários para 
identificação dos débitos a serem compensados e 
para atualização dos valores pela contadoria judicial.

§ 6º Somente poderão ser objeto da compensação 
de que trata este artigo os créditos e os débitos oriun-
dos da mesma pessoa jurídica devedora do precatório. 

Art. 31. Recebida a informação de que trata o § 
3º do art. 30 desta Lei, o juiz intimará o beneficiário 
do precatório para se manifestar em 15 (quinze) dias.

§ 1º A impugnação do beneficiário deverá vir 
acompanhada de documentos que comprovem de plano 
suas alegações e poderá versar exclusivamente sobre:

I – erro aritmético do valor do débito a ser com-
pensado;

II – suspensão da exigibilidade do débito, ressal-
vado o parcelamento;

III – suspensão da execução, em virtude do rece-
bimento de embargos do devedor com efeito suspen-
sivo ou em virtude de outra espécie de contestação 
judicial que confira efeito suspensivo à execução; ou

IV – extinção do débito. 
§ 2º Outras exceções somente poderão ser ar-

guidas pelo beneficiário em ação autônoma.
Art. 32. Apresentada a impugnação pelo bene-

ficiário do precatório, o juiz intimará, pessoalmente, 
mediante entrega dos autos com vista, o órgão res-
ponsável pela representação judicial da pessoa jurídi-
ca devedora do precatório na ação de execução, para 
manifestação em 30 (trinta) dias.

Art. 33. O juiz proferirá decisão em 10 (dez) dias, 
restringindo-se a identificar eventuais débitos que não 
poderão ser compensados, o montante que deverá ser 
submetido ao abatimento e o valor líquido do precatório.

Parágrafo único. O cálculo do juízo deverá con-
siderar as deduções tributárias que serão retidas pela 
instituição financeira.

Art. 34. Da decisão mencionada no art. 33 desta 
Lei, caberá agravo de instrumento.

§ 1º O agravo de instrumento terá efeito suspen-
sivo e impedirá a requisição do precatório ao Tribunal 
até o seu trânsito em julgado. 

§ 2º O agravante, no prazo de 3 (três) dias, re-
quererá juntada, aos autos do processo, de cópia da 
petição do agravo de instrumento e do comprovante 
de sua interposição, assim como a relação dos docu-
mentos que instruíram o recurso.

§ 3º O agravante, no prazo de 3 (três) dias, infor-
mará o cumprimento do disposto no § 2º ao Tribunal, 
sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento. 

Art. 35. Antes do trânsito em julgado da decisão 
mencionada no art. 34 desta Lei, somente será admis-
sível a requisição ao Tribunal de precatório relativo à 
parte incontroversa da compensação.

Art. 36. A compensação operar-se-á no momento 
em que a decisão judicial que a determinou transitar 
em julgado, ficando sob condição resolutória de ulterior 
disponibilização financeira do precatório.

§ 1º A Fazenda Pública Federal será intimada do 
trânsito em julgado da decisão que determinar a com-
pensação, com remessa dos autos, para fins de registro.

§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias, a Fazenda Públi-
ca Federal devolverá os autos instruídos com os dados 
para preenchimento dos documentos de arrecadação 
referentes aos débitos compensados.

§ 3º Recebidos os dados para preenchimento dos 
documentos de arrecadação pelo juízo, este intimará o 
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beneficiário, informando os registros de compensação 
efetuados pela Fazenda Pública Federal. 

§ 4º Em caso de débitos parcelados, a compen-
sação parcial implicará a quitação das parcelas, su-
cessivamente: 

I – na ordem crescente da data de vencimento 
das prestações vencidas; e

II – na ordem decrescente da data de vencimento 
das prestações vincendas.

§ 5º Transitada em julgado a decisão que deter-
minou a compensação, os atos de cobrança dos dé-
bitos ficam suspensos até que haja disponibilização 
financeira do precatório, sendo cabível a expedição 
de certidão positiva com efeitos de negativa.

§ 6º Os efeitos financeiros da compensação, 
para fins de repasses e transferências constitucionais, 
somente ocorrerão no momento da disponibilização 
financeira do precatório. 

§ 7º Entende-se por disponibilização financeira 
do precatório o ingresso de recursos nos cofres da 
União decorrente dos recolhimentos de que trata o § 
4º do art. 39.

§ 8º Os valores informados, submetidos ao aba-
timento, serão atualizados até a data do trânsito em 
julgado da decisão judicial que determinou a compen-
sação, nos termos da legislação que rege a cobrança 
dos créditos da Fazenda Pública Federal.

Art. 37. A requisição do precatório pelo juiz ao 
Tribunal conterá informações acerca do valor integral 
do débito da Fazenda Pública Federal, do valor deferi-
do para compensação, dos dados para preenchimento 
dos documentos de arrecadação e do valor líquido a 
ser pago ao credor do precatório, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 33. 

Art. 38. O precatório será expedido pelo Tribunal 
em seu valor integral, contendo, para enquadramento 
no fluxo orçamentário da Fazenda Pública Federal, in-
formações sobre os valores destinados à compensação, 
os valores a serem pagos ao beneficiário e os dados 
para preenchimento dos documentos de arrecadação. 

Art. 39. O precatório será corrigido na forma pre-
vista no § 12 do art. 100 da Constituição Federal. 

§ 1º A partir do trânsito em julgado da decisão 
judicial que determinar a compensação, os débitos 
compensados serão atualizados na forma do caput.

§ 2º O valor bruto do precatório será depositado 
integralmente na instituição financeira responsável 
pelo pagamento.

§ 3º O Tribunal respectivo, por ocasião da remes-
sa dos valores do precatório à instituição financeira, 
atualizará os valores correspondentes aos débitos 
compensados, conforme critérios previstos no § 1º, e 
remeterá os dados para preenchimento dos documen-

tos de arrecadação à instituição financeira juntamen-
te com o comprovante da transferência do numerário 
integral do precatório.

§ 4º Ao receber os dados para preenchimento 
dos documentos de arrecadação de que trata o § 3º, 
a instituição financeira efetuará sua quitação em até 
24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Após a disponibilização financeira do preca-
tório, caberá restituição administrativa ao beneficiário 
de valores compensados a maior.

Art. 40. Recebidas pelo juízo as informações de 
quitação dos débitos compensados, o órgão respon-
sável pela representação judicial da pessoa jurídica 
devedora do precatório na ação de execução será inti-
mado pessoalmente, mediante entrega dos autos com 
vista, para registro da extinção definitiva dos débitos.

Art. 41. Em caso de cancelamento do precató-
rio, será intimada a Fazenda Pública Federal para dar 
prosseguimento aos atos de cobrança.

§ 1º Em se tratando de débitos parcelados, uma 
vez cancelado o precatório, o parcelamento será re-
consolidado para pagamento no prazo restante do 
parcelamento original, respeitado o valor da parcela 
mínima, se houver.

§ 2º Se o cancelamento do precatório ocorrer 
após a quitação dos débitos compensados, o Tribunal 
solicitará à entidade arrecadadora a devolução dos 
valores à conta do Tribunal. 

Art. 42. Somente será objeto do parcelamento de 
que trata o art. 78 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT o valor líquido do precatório 
a ser pago ao beneficiário, após abatimento dos valo-
res compensados com os créditos da Fazenda Pública 
Federal e das correspondentes retenções tributárias.

Parágrafo único. Os débitos compensados serão 
quitados integralmente, de imediato, na forma do § 4º 
do art. 39.

Art. 43. O precatório federal de titularidade do 
devedor, inclusive aquele expedido anteriormente à 
Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, poderá ser utilizado, nos termos do art. 7º da 
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, para amortizar 
a dívida consolidada. 

Art. 44. O disposto nesta Lei não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em lei como de 
pequeno valor que a Fazenda Pública Federal deva fazer 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Art. 45. O art. 16 da Lei nº 11.371, de 28 de novem-
bro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. Fica reduzida a 0 (zero), em 
relação aos fatos geradores que ocorrerem 
até 31 de dezembro de 2016, a alíquota do 
imposto de renda na fonte incidente nas ope-
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rações de que trata o inciso V do art. 1o da Lei 
no 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipóte-
se de pagamento, crédito, entrega, emprego 
ou remessa, por fonte situada no País, a pes-
soa jurídica domiciliada no exterior, a título de 
contraprestação de contrato de arrendamento 
mercantil de aeronave ou dos motores a ela 
destinados, celebrado por empresa de trans-
porte aéreo público regular, de passageiros 
ou cargas, até 31 de dezembro de 2013.”(NR)

Art. 46. O art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de ju-
nho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65.  ................................................
§ 18. A opção pelo pagamento a vista ou 

pelos parcelamentos de débitos de que trata 
esta Lei deverá ser efetivada até o dia 30 de 
junho de 2011.

§ 27. Na hipótese de depósitos ou garan-
tias de instrumentos da dívida pública federal, 
exceto precatórios, já vinculados ao débito a 
ser pago ou parcelado nos termos deste arti-
go, o órgão credor os receberá, a título de da-
ção em pagamento, pelo valor por ele aceito 
como garantia ou, na sua ausência, pelo valor 
reconhecido pelo mesmo órgão credor como 
representativo de valor real.

§ 36. Para efeito do disposto nos §§ 25 e 
27 deste artigo, as dívidas do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais – FCVS serão 
consideradas instrumentos da dívida pública 
federal, devendo ser recebidas pelo órgão 
credor como dação em pagamento, pelo valor 
nominal apurado após o procedimento de que 
trata o inciso VII do art. 3º da Lei nº 10.150, de 
21 de dezembro de 2000, para fins de dedução 
no valor do débito consolidado objeto de pa-
gamento a vista ou parcelamento, ressalvado 
o direito de o órgão credor cobrar do devedor 
eventual diferença verificada, por qualquer 
motivo, em relação ao valor nominal apurado 
ao final do processo de novação.

§ 37. Em caso de rejeição do pedido de 
novação por uma das instâncias referidas no 
art. 3º da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro 
de 2000, a dação em pagamento de que trata 
o § 36 deste artigo será tornada sem efeito, 
na parte correspondente aos créditos perante 
o FCVS rejeitados, cabendo ao órgão credor 
efetuar a apuração do valor original do débi-
to, para fins de cobrança, observado, no que 
couber, o disposto no § 12 deste artigo.”(NR)

Art. 47. A Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 65-A:

“Art. 65-A. Fica o Banco Central do Bra-
sil autorizado a utilizar, por seu valor nominal, 
os créditos perante o FCVS recepcionados na 
forma do § 36 do art. 65 desta Lei, para efeito 
da transferência de resultado de que trata o 
caput do art. 7º da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000.

§ 1º Nas hipóteses de que tratam os §§ 
36 e 37 do art. 65 desta Lei, fica assegurado 
à União o direito de cobrar do devedor even-
tual diferença apurada entre o valor nominal 
recebido pelo Banco Central do Brasil como 
dação em pagamento e o valor nominal final-
mente atribuído aos créditos novados com o 
FCVS, bem como o valor do débito decorren-
te de eventual rejeição do pedido de novação 
por uma das instâncias referidas no art. 3º da 
Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.

§ 2º O disposto nos §§ 18, 27, 36 e 37 do 
art. 65 desta Lei não se aplica aos pagamen-
tos ou parcelamentos já deferidos pelo credor, 
ressalvados o direito de o devedor, no prazo 
fixado no § 18 do referido art. 65, aditar os pe-
didos em andamento, observado, neste caso, 
o disposto nos §§ 19 e 21 do art. 65 desta Lei.”

Art. 48. A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3º-A:

“Art. 3º-A Em caso de transferência dos 
créditos perante o FCVS a instituição que não 
seja titular de conta de reservas bancárias, 
será exigida do cedente sua participação como 
interveniente no contrato de novação de que 
trata o § 6º do art. 3º desta Lei.

Parágrafo único. Excetuam-se do dispos-
to no caput os casos em que o cedente tenha 
sido extinto ou esteja em liquidação, ou quando 
a transferência de créditos tiver ocorrido em 
virtude de lei federal ou por resolução do Con-
selho Monetário Nacional – CMN.”

Art. 49. Fica desafetada parcialmente a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal 
Triunfo, no Estado do Amapá, criada pela Portaria Iba-
ma nº 89-N, de 1º de julho de 1998.

§ 1º Ficam redefinidos os limites sul e leste da 
Reserva Particular do Patrimônio Natural denomina-
da Seringal Triunfo, no Estado do Amapá, criada pela 
Portaria Ibama nº 89-N, de 1º de julho de 1998, os 
quais referem-se àqueles coincidentes com a mar-
gem esquerda do Rio Araguari, que passam agora a 
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ser coincidentes com o limite da Área de Preservação 
Permanente – APP da margem esquerda do futuro re-
servatório da AHE Cachoeira Caldeirão, cuja cota de 
referência é a elevação 58,5m, correspondente à cota 
de inundação do reservatório no eixo da barragem.

§ 2º A área parcialmente desafetada da Reserva 
Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal 
Triunfo deverá ser objeto de compensação ambiental 
no âmbito do processo de licenciamento da AHE Ca-
choeira Caldeirão. 

Art. 50. O art. 1º da Lei nº 10.312, de 27 de novem-
bro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alí-
quotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social – COFINS incidentes sobre a re-
ceita bruta decorrente da venda de gás natural 
canalizado, destinado à produção de energia 
elétrica pelas usinas integrantes do Programa 
Prioritário de Termoeletricidade – PPT.

§ 1º O disposto no caput alcança as re-
ceitas decorrentes da venda de gás natural 
canalizado, destinado à produção de energia 
elétrica pelas usinas termoelétricas integran-
tes do PPT.

§ 2º As receitas de que tratam o caput 
e o § 1º referem-se à cadeia de suprimentos 
do gás, abrangendo o contrato de compra e 
venda entre a supridora do gás e a Compa-
nhia Distribuidora de gás estadual, bem como 
o contrato de compra e venda entre a Com-
panhia Distribuidora de gás estadual e usina.

§ 3º Nos contratos que incluem compro-
misso firme de recebimento e entrega de gás, 
nos termos das cláusulas take or pay e ship or 
pay, a alíquota 0 (zero) incidirá sobre a parcela 
referente ao gás efetivamente entregue à usi-
na termelétrica integrante do PPT, bem como 
sobre as parcelas do preço que não estiverem 
associadas à entrega do produto, nos termos 
das cláusulas take or pay e ship or pay.

§ 4º Entende-se por cláusula take or pay 
a disposição contratual segundo a qual a pes-
soa jurídica vendedora compromete-se a forne-
cer, e o comprador compromete-se a adquirir, 
uma quantidade determinada de gás natural 
canalizado, sendo este obrigatório a pagar 
pela quantidade de gás que se compromete 
a adquirir, mesmo que não a utilize.

§ 5º Entende-se por cláusula ship or pay 
a remuneração pela capacidade de transporte 
do gás, expressa em um percentual do volume 
contratado.”(NR)

Art. 51. Sem prejuízo do disposto no art. 54, para 
os efeitos da redução de alíquotas de que trata o art. 
1º da Lei nº 10.312, de 27 de novembro de 2001, na 
redação dada pelo art. 50, a pessoa jurídica que efe-
tuar vendas de gás natural canalizado destinadas a 
usinas termelétricas deverá:

I – manter registro dos atos de inclusão, exclusão 
e suspensão dessas usinas no PPT; e 

II – estar em situação regular em relação a im-
postos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

Art. 52. Fica concedida remissão dos débitos de 
responsabilidade da pessoa jurídica supridora de gás 
e das Companhias Distribuidoras de gás estaduais, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da União, correspondentes à Contribuição para o PIS/
Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS incidentes sobre a receita 
bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, 
destinado à produção de energia elétrica pelas usinas 
integrantes do PPT, relativamente aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de março de 2002 e até a data 
anterior à publicação desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não im-
plica restituição de valores pagos. 

Art. 53. O inciso II do art. 32 da Lei nº 12.058, 
de 13 de outubro de 2009, e o inciso I do parágrafo 
único do mesmo artigo passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 32.  ................................................
II – produtos classificados nas posições 

02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 
e 1502.00.1 da NCM quando efetuada por 
pessoa jurídica que revenda tais produtos, ou 
que industrialize bens e produtos classificados 
nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.

Parágrafo único. 
I – não alcança a receita bruta auferida 

nas vendas a varejo;
 ..................................................... ”(NR)

Art. 54. O art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 7º  ..................................................
§ 11. A alíquota que serviu de base para 

a aplicação dos coeficientes de redução de 
que trata este artigo permanecerá aplicável, 
ainda que haja alteração na classificação dos 
produtos beneficiados na Nomenclatura Co-
mum do Mercosul.



26276 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

§ 12. O disposto no § 11 não se aplica 
no caso de alteração da classificação fiscal 
do produto decorrente de incorreção na clas-
sificação adotada à época da aprovação do 
projeto respectivo.”(NR)

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 56. Ficam revogados:
I – o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976; 
II – o § 5º do art. 1º e o inciso III do § 1º do art. 

2º da Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007; 
III – o inciso III do § 9º do art. 5º da Lei nº 10.260, 

de 12 de julho de 2001; e
IV – o art. 16 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 

de 2005.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-

tado João Carlos Bacelar, Relator.

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

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro-

cessado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 2.
O SR. OTAVIO LEITE – Sra. Presidenta, uma 

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

não, Deputado.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, a emenda 
foi aprovada. Então, ela foi incorporada à redação final 
e agora segue ao Senado, é isso?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
a emenda foi rejeitada.

O SR. OTAVIO LEITE – Rejeitada? V.Exa. não pro-
clamou o resultado. Eu não ouvi. Indagamos a vários...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
disse que a emenda foi rejeitada, Deputado.

O SR. OTAVIO LEITE – Eu não ouvi. E, sincera-
mente, vários aqui.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
tão, devo ter falado baixo. V.Exa. me desculpe. Mas 
proclamei o resultado.

Item 2 da pauta.
V.Exa. tem alguma dúvida?
O SR. OTAVIO LEITE – Eu gostaria de fazer uma 

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

não, Deputado.
O SR. OTAVIO LEITE – Quando V.Exa., talvez até 

incorporando um sentimento que eu procurei expres-

sar na minha fala de encaminhamento e interpretan-
do, inclusive, como algo que perpassava as bancadas, 
sugeriu que não houvesse sequer o encaminhamento, 
todos nós tivemos o entendimento de que era unânime 
a ideia da aprovação da emenda. No entanto, fomos 
surpreendidos. Aliás, seria possível, inclusive, termos 
pedido a verificação. Não entendi. Queria que se veri-
ficasse ao certo, porque não ouvimos a proclamação 
do resultado e...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
pode até requerer a fita, porque está lá a colocação 
do resultado. Em momento algum, acho que várias 
pessoas ouviram neste plenário... Tenho falado um 
pouco baixo, resultado de uma pneumonia, mas falei 
isso claramente, Deputado. 

Lamento profundamente, até porque gostaria de 
atender V.Exa., mas esse tempo já é passado. Já esta-
mos no item 2 da pauta. Desculpe-me V.Exa.

O SR. OTAVIO LEITE – Houve uma explícita 
indução a um consenso. Várias vezes tivemos situa-
ções similares, em que todos abrimos mão de usar a 
palavra no encaminhamento para ajudar a velocidade 
da sessão, em face do tempo etc. E me pareceu que 
estava absolutamente claro que essa emenda seria 
consensual, porque, inclusive, ela é da lavra do PT e 
do PSDB. Não entendi.

O SR. ROBERTO SANTIAGO – Sra. Presidente, 
questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado, gostaria de responder ao Deputado Otavio Leite.

Deputado, eu sempre – tomei como costume fa-
zer isso – pergunto aos Líderes se fazem questão de 
orientar. Fazendo questão um Líder apenas, eu con-
cedo a palavra, porque esse é o senso democrático 
do funcionamento da sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado Roberto Santiago.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (Bloco/PV-SP. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, V.Exa. percebeu que na hora da votação 
a grande maioria do Plenário não levantou o braço; 
ficou como estava. 

Portanto, a emenda tinha sido aprovada. V.Exa. 
alertou para a fita. Do mesmo jeito que V.Exa. disse 
que tem a fita e que proclamou o resultado, alertou 
o Plenário, pediu nova votação para que as pessoas 
levantassem o braço. Data vênia, se resgatar a fita... 
V.Exa. não poderia ter feito isso. A emenda foi aprovada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
absolutamente. Vou esclarecer a V.Exa. Havia vários 
Parlamentares com braços levantados, e eu percebi a 
dúvida de vários, porque daqui nós temos essa visibili-
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dade. Alguns estavam atônitos, perguntando ao outro 
como era a votação. E eu falei: Vou esclarecer a votação. 

A mim não cabe, jamais, em momento nenhum... 
Desculpe, Deputado, com 7 mandatos, eu não faria 
isso por nenhuma razão. Portanto, eu apenas escla-
reci o processo de votação. V.Exa. tem o direito e vou 
encaminhar à sua sala a fita da sessão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
eu acompanhei o processo de votação. V.Exa. repetiu, 
realmente remanesceu uma dúvida, mas quem no mo-
mento oportuno não usou o Regimento, infelizmente, 
perdeu a sua oportunidade. V.Exa. está correta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito 
obrigada, Deputado Arnaldo.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (Bloco/PV-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero deixar claro 
aqui, Sra. Presidente: jamais diria que V.Exa. induziu 
a votação. Estou relatando o que eu vi neste plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu en-
tendi. Assim como cometo equívocos, outras pessoas 
podem cometê-los.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 2. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 520, de 2010, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denomi-
nada Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares S.A. – EBSERH e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão Mista. 

COMISSÃO MISTA: 15/02/2010
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes 
do Relator, há um requerimento de retirada de pauta 
assinado pelo Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto. Há outro de igual teor, assinado pelo Deputado 
Chico Alencar, também requerendo retirada de pauta.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE A SRA. 
PRESIDENTE:

“Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 

117, VI, do Regimento Interno, a retirada da 
pauta da MP 520/2010, constante do item 2 
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, VI, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, a retirada de pauta da Medida Provisória 
nº 520, de 2010.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 

Chico Alencar, Líder do PSOL”.O SR. EFRAIM 
FILHO – Não há ainda deliberação para reti-
rada de pauta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O Democratas 
fez acordo para retirar o requerimento. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 
duas pessoas falando ao mesmo tempo. 

Tem a palavra o Deputado Arnaldo.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas 
concordou em votar a Medida Provisória nº 520, sem 
obstrução. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria que o Democratas se manifestasse.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não há ainda deliberação 
quanto ao acordo para retirada de pauta; o acordo es-
tava sendo fechado. O Líder Antonio Carlos Magalhães 
Neto, que se apresenta ao Plenário, Sra. Presidente, 
irá esclarecer.

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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
Deputado Paulo Teixeira pediu a palavra. Em seguida, 
dou a palavra a S.Exa. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Depu-
tado Otavio Leite, do Rio de Janeiro, falou há pouco 
que houve uma emenda pelicana – petista e tucana 
—, que teve dois autores, o ilustre Deputado Otavio 
Leite e o humilde Deputado Paulo Teixeira, no sentido 
de construir incentivos tributários para as chamadas 
lan houses. Estas são microempresas, muitas delas na 
informalidade, que prestam um enorme serviço para a 
sociedade brasileira na inclusão digital.

O Relator, Deputado João Carlos Bacelar, disse 
que, na discussão com a Receita Federal, o órgão ti-
nha a compreensão de que esse tema deveria ter uma 
outra formulação. 

E assim, o nosso compromisso com o Deputa-
do Otavio Leite é o de que possamos reformular essa 
questão, juntamente com a Receita Federal, e dialogar 
com o Líder do Governo, Deputado Cândido Vaccare-
zza, para que esse tema volte numa próxima medida 
provisória e essa sinalização importante para esses 
pequenos negócios se efetive. 
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Então, peço aqui a compreensão a este Deputado 
que tanto respeito, Otavio Leite, para que renovemos 
essa iniciativa em uma próxima medida provisória. 

Muito obrigado. Agradeço ao Relator, Deputado 
João Carlos Bacelar, pela sua compreensão e pelo 
seu envolvimento nessa questão.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não. Em seguida, Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB tem o com-
promisso de buscar uma solução que seja consensual 
com o PSDB para essa meritória matéria. Não houve 
tempo de obtermos um acordo com o Governo, sendo 
uma emenda que não foi tratada no bojo da discussão 
da medida provisória, mas haverá uma oportunidade 
muito em breve. Comprometo-me no sentido de que o 
PMDB apoiará essa iniciativa do Deputado Otavio Leite 
para buscarmos o texto de consenso com o Governo 
para inserir uma nova medida provisória.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto com a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, temos uma série de requerimentos sobre 
a mesa apresentados com a hipótese de o Democra-
tas fazer obstrução. Contudo, discutimos, e foi possível 
chegar a um acordo com o Líder do Governo, Depu-
tado Cândido Vaccarezza, com o Deputado Eduardo 
Cunha, que responde pela Liderança do PMDB, e com 
o Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB. 

Aí, peço a atenção da Liderança do Governo e 
do PMDB para confirmar se aquilo que estou dizendo 
é exatamente o que foi acertado. Nós votaríamos ini-
cialmente a Medida Provisória nº 520, claro que sem 
compromisso de mérito, até porque o Democratas vai 
votar contra a medida provisória. Em seguida, votarí-
amos a Medida Provisória nº 521. Sendo que, na Me-
dida Provisória nº 521, nós não deliberaremos sobre 
o Regime Diferencial de Contratações – RDC.

Portanto, a nobre Deputada Jandira Feghali, que 
já apresentou o seu parecer, teria que suprimir do re-
latório toda a parte que dispõe sobre o RDC, deixando 
apenas e tão somente o dispositivo que trata da remu-
neração dos médicos residentes.

Portanto, se isso for confirmado pela Liderança 
do Governo, do PMDB, e pela própria Deputada Jandi-
ra Feghali, Relatora da matéria, nós temos condições, 
tranquilamente, de retirar os requerimentos de obstru-
ção e de dar seguimento ao cumprimento do acordo, 
votando, assim, as Medidas Provisórias nºs 520 e 521, 
sem o regime diferenciado de contratações.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PMDB 
confirma que participou do acordo. Agora, há mais um 
adendo a esse acordo: o regime de licitações voltará 
em uma próxima medida provisória, que não será na 
semana que vem, porque não haverá tempo, mas a 
ideia já dita aos Líderes do Democratas e do PSDB é 
a de que o regime venha na Medida Provisória nº 527.

Então, isso já está esclarecido, para que amanhã 
ou depois não se diga que houve surpresa.

Quanto ao resto do acordo, o PMDB concorda.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sra. Presi-

dente, da parte do Bloco...
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-

putado Duarte tem a palavra.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, nós recebemos, instantes atrás, a 
proposta feita pelos Líderes da base do Governo, tanto 
eu quanto o Deputado ACM Neto, do Democratas. Até 
então, nós mantínhamos regime de obstrução tanto 
na MP 521 quanto na MP 520, com destaque maior 
para a 521, tendo em vista que é mais uma tentativa 
do Governo de fazer a alteração da Lei de Licitações e 
Contratos, utilizando, de barriga de aluguel, uma me-
dida provisória. O Governo tentou isso em dezembro, 
com a MP 489, tentou algumas semanas atrás, com 
a MP 510, e estava tentando agora, com a MP 521. O 
Deputado Eduardo Cunha, que se empenhou nesse 
compromisso, disse que nem a 520, nem a 521 car-
regarão no seu bojo o regime diferenciado de contra-
tações, que será submetido a apreciação em medida 
provisória subsequente.

Da nossa parte, nós vamos apreciar as matérias. 
Temos requerimentos de retirada de pauta, de adia-
mento por uma, por duas e por várias sessões, como 
instrumentos de obstrução, mas não utilizaremos o 
instrumento obstrutivo.

Porém, eu quero da base do Governo alguns 
esclarecimentos. O primeiro: foi cogitado colocar den-
tro da MP 520 o conjunto da própria MP 521, ou seja, 
enxertar na 520 uma outra medida provisória, para 
agilizar o processo legiferante e remeter ao Senado 
uma única medida provisória, e não duas, a 520 e a 
521. Quero esclarecimento sobre isso por parte dos 
Líderes do Governo.

Por fim, ao encerrar a votação da Medida Provi-
sória nº 517, foi feito com o nosso Vice-Líder, Deputado 
Otavio Leite, o acordo de remeter, numa próxima ma-
téria, a propositura que beneficia as lan houses. Nós 
queríamos tão somente que esse acordo fosse ratifica-
do, que pudéssemos também em plenário ouvir esse 
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compromisso, que não foi possível ser saudado ainda 
na MP 517, cuja deliberação já se encerrou.

A SRA. GORETE PEREIRA – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putada, um momento, por favor.
O Deputado Duarte Nogueira faz uma pergunta 

à Liderança do Governo, ao PMDB e a outros que se 
manifestaram: pede um esclarecimento sobre a inser-
ção no texto da MP 520 do teor da MP 521.

Eu gostaria que isso fosse respondido e escla-
recido, para que nós possamos passar ao processo 
de votação.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O acordo é votar a 
520 e a 521, sem o RDC. Duas medidas individuais, 
separadas. Esse é o acordo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
claro para V.Exa.?

O SR. OSMAR JÚNIOR – Sra. Presidente, por 
favor...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Osmar Serraglio. Em seguida, 
V.Exa.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a 
intenção era exatamente a de anunciar o acordo que 
houve. Nós queremos confirmar aquilo a que se fez re-
ferência, através do Líder do Democratas, o Deputado 
ACM Neto. De fato, o entendimento foi nesse sentido.

A matéria do RDC será retirada, será inserida 
noutra oportunidade. Nós a estamos retirando estrate-
gicamente em virtude do tempo, que tornará impossível 
sua apreciação, o que não significa que nós não en-
tendamos que se trate de matéria na qual insistiremos.

Registro meu elogio e homenagem à Deputada 
Jandira, que aprofundou o estudo do RDC. Com certe-
za nós daremos a S.Exa. oportunidade de demonstrar 
isso, quando a matéria retornar.

Por fim, respondendo a S.Exa. o Deputado Duarte 
Nogueira, Líder do PSDB, serão, sim, duas medidas. 
Não haverá a junção, serão duas medidas diferentes, 
a 520 e a 521, repetindo, com a extração do Regime 
Diferenciado de Contratação.

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Alceu Moreira votou com o partido na votação anterior.

A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Deputada Gorete Pereira votou com o partido.

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

Em seguida, Deputado Paulo Teixeira, Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá e Deputada Jandira Feghali.

O SR. OSMAR JÚNIOR (Bloco/PCdoB-PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Liderança do PCdoB aceita o 
acordo por entender que não há mais tempo para vo-
tar o relatório da Deputada Jandira Feghali, conforme 
foi elaborado.

Mas eu quero aqui destacar o papel desempe-
nhado pela Deputada Jandira Feghali no cumprimento 
dessa missão que é de interesse não apenas do Go-
verno, mas principalmente do Brasil.

Estamos hoje com uma legislação construída 
num período em que o Brasil não tinha grandes obras 
ou um volume grande de obras sendo realizadas. A 
Deputada Jandira, atendendo a pedido da Liderança 
do Governo, assumiu essa responsabilidade, abriu o 
diálogo, discutiu com o TCU, discutiu com todas as 
bancadas, e construiu um relatório respeitado e elo-
giado por todos.

Portanto, aceitamos o acordo, registrando a res-
ponsabilidade e a competência com que a Deputada 
Jandira cumpriu a missão que lhe foi solicitada pela 
Liderança do Governo.

O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Manoel Junior votou com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Paulo Teixeira. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, o acordo é importante, até porque essas medidas 
provisórias vencem no dia 1º de junho, e nós precisa-
mos ainda que elas tramitem no Senado da República.

O acordo é retirar o RDC da MP 520. É verdade 
que o RDC precisa ser tratado em outra medida pro-
visória, porque a questão da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas não pode se postergar. É importante que 
assumamos nossa parcela de responsabilidade, mas, 
na tentativa de encontrar um acordo, entendemos que é 
possível votar a 520 e a 521 sem nenhuma obstrução, 
rapidamente, para que possamos concluir a votação 
– lembrando que ontem terminamos de votar à 1h da 
manhã, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Pedro Eugênio, nas últimas votações, votou com 
o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado Paulo Teixeira, V.Exa. deseja fazer uso da palavra? 
Já o chamei duas vezes. (Pausa.)

Deputada Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 

Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, eu ouvi 
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aqui as ponderações do Líder da Oposição, um dos 
Líderes da Oposição, Deputado ACM Neto, e ouvi a 
ponderação de todos os Líderes, inclusive a do nosso 
Líder, Deputado Osmar Júnior.

Quero dizer a V.Exa. que eu pedi para relatar a 
MP 521, e tive o apoio, inclusive, do Líder do PMDB, 
porque se tratava de matéria que faz parte da minha 
história de vida, que é a residência médica, Presidente 
que fui da Associação Nacional de Médicos Residentes.

Estando eu com o relatório pronto, o Governo me 
pede para agregar uma emenda de Relator para tratar 
do regime diferenciado de contratos e licitações. Isso 
foi um pedido do Governo, através do Líder. 

Após estudar o conteúdo e estar convencida do 
conteúdo, concordei em fazer o relato, na medida em 
que precisamos acelerar as obras da Copa e da Olim-
píada, não apenas no que diz respeito aos equipamen-
tos esportivos, mas também relativamente ao legado 
urbano das cidades, o que fica de resultado desses 
eventos para a qualidade de vida da população.

(O microfone é desligado.)
O SR. RAUL LIMA (PP-RR. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Raul 
Lima votou com o partido.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Só um minuto, 
por favor. 

Portanto, esse relatório foi construído em amplís-
simo debate; evoluiu muito a emenda original que me 
chegou às mãos. A Controladoria-Geral, a Corregedoria, 
Tribunal de Contas, Deputados, Líderes, todos partici-
param. E nós acatamos contribuições de quase todos. 

Posso afirmar aqui que tenho orgulho do texto 
que fiz. Não tenho nenhuma explicação a dar a não 
ser dizer que o texto empodera o Estado, restringe as 
manobras de mercado e dá maior poder ao Estado 
para evitar fraudes e superfaturamentos e cumprir os 
prazos no momento em que o mundo olha para o Brasil.

Diante do exposto e da inviabilidade de tempo 
pela obstrução da Oposição, me foi solicitado que, de 
novo, eu desconectasse a matéria original da emenda 
solicitada pelo Governo.

Sra. Presidente, meu compromisso primeiro é 
com a MP original, que não quero que caia no prazo, 
dia 31 de maio. Por isso, aceitarei o acordo no sentido 
de votar a residência médica. No entanto, quero deixar 
claro: que não venha a Oposição depois estranhar que 
a matéria entre de novo em outra medida provisória 
de matéria estranha, porque estão fazendo acordo de 
ela entrar na MP 527.

Eu fui muito criticada, e também a Casa, por ter 
colocado matéria estranha. Agora está sendo cons-
truído um acordo de levar para a MP 527. Espero que 
dê certo.

Eu quero agora garantir a medida provisória da 
residência médica. Por isso eu retirarei a emenda, 
para garantir a MP original, que era o meu compro-
misso primeiro.

Obrigada, Sra. Presidente.
O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Carlos Sampaio acompanhou o partido na 
última votação.

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

putado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, da 
parte do PSDB, tendo em vista a manifestação dos Lí-
deres governistas e, ao mesmo tempo, a manifestação 
da Relatora Jandira Feghali, a quem cumprimentamos 
pelo relatório e, ao mesmo tempo, mais uma vez, por 
não incluir no seu relatório o regime diferenciado de 
contratações, ou seja, na nossa opinião, a adulteração 
da Lei de Licitações e Contratos, nós estamos retiran-
do os requerimentos que apresentamos junto à Mesa 
para que o trabalho possa fluir dentro de um ambiente 
sem obstrução; no entanto, com a oitiva e a participa-
ção da nossa bancada no posicionamento de mérito 
e na oferta do nosso ponto de vista em cada ponto da 
discussão, tanto da Medida Provisória nº 520, quanto 
da Medida Provisória nº 521.

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

Retirados os dois requerimentos assinados pela 
Liderança do PSDB que adiam a votação e a discussão.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE A SRA. 
PRESIDENTE:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 177, § 1º, combinado com o art. 117, 
X, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, o adiamento da discussão, por duas 
sessões da MP 520, de 2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Antonio Imbassahy, Vice-Líder do PSDB”

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-

mos do art. 193, § 3º, combinado com o art. 
117, X, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o adiamento da votação, por duas 
sessões da MP 520, de 2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Antonio Imbassahy, Vice-Líder do PSDB”
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O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Carlos Sampaio acompanhou o partido na 
última votação.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Alfredo 
Kaefer, nas votações anteriores, votou com o PSDB.

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

O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Jorge Silva votou de acordo com o partido.

O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Zeca 
Dirceu votou com o partido.

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

putado Efraim Filho está com a palavra.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, em nome 
do Democratas, também parabenizamos a Relatora 
Jandira Feghali e a Oposição pelo trabalho de obstru-
ção feito nesta Casa. 

Costuma se falar que o trabalho de obstrução, 
muitas vezes, é improdutivo. A Oposição demonstrou 
que não. Não fomos vencidos pelo cansaço. Nossa 
resistência foi o alicerce de uma grande conquista em 
nome do País.

Parabenizamos o PPS, o PSDB, o Democratas e 
aqueles aliados que se manifestaram de forma favorável 
a evitar que este regime diferenciado de contratações 
tivesse uma abordagem tão superficial quanto a que 
o Governo propunha para esta Casa.

Agradecemos a Relatora a atitude de retirar de 
seu relatório, da medida provisória, este texto.

Estaremos prontos para as próximas batalhas, 
firmes, fortes, fazendo deste plenário a fronteira e a 
trincheira da luta por um Brasil melhor.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
sulto o Líder do DEM sobre se está retirando todos os 
requerimentos que estão sobre a mesa.

O SR. EFRAIM FILHO – O Democratas retira os 
requerimentos que envolvem a Medida Provisória nº 
520, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Estão retirados sete requerimentos...

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE A SRA. 
PRESIDENTE:

“Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 

117, VI, do Regimento Interno, a retirada da 

pauta da MP 520/2010, constante do item 2 
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do § 3º, do artigo 6º da Resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, que seja con-
cedido prazo até a Sessão Ordinária seguinte 
para apreciação da Medida Provisória nº 520, 
de 2010, em razão da apresentação de proje-
to de Lei de Conversão por parte do Relator.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da discussão 
por uma sessão da MP 520, de 2010, constante 
do item 2 da presente ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”. 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 162, § 2º, do Regimento Inter-
no, que a discussão da MP 520, de 2010, seja 
feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos regimentais, o adiamento da votação por 
uma sessão da MP 520, de 2010, constante 
do item 2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”. 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB”

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 117, XIII, do Regimento In-
terno, que a votação das emendas à MP 520, 
de 2010, sejam votadas uma a uma.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas”.

O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, justifico que o 
Padre Ton, em duas votações, votou com o Governo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado. A próxima votação vai consolidar a 
presença de V.Exa.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tenho 
sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do 
PSOL, assinado pelo Deputado Chico Alencar.
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“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, VI, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, a retirada de pauta da Medida Provisória 
nº 520, de 2010.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. –   
Chico Alencar, Líder do PSOL”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
Deputado Chico Alencar vai encaminhar o seu reque-
rimento, como autor.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta medida provisória foi o último ato do Presidente 
Lula no exercício da função, no último dia do ano de 
2010. Parecia o corolário de uma postura contrária à 
história do próprio PT, porque ela, simplesmente, cria 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

A Oposição conservadora logo poderia falar: 
“Oh, mais uma empresa pública! A máquina do Estado 
pesada!” Não! Esta é uma medida provisória, este é 
um projeto, como disse meu querido amigo Deputado 
Paulo Teixeira, pelicano, porque esta medida provisória 
autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares com personalidade jurídica 
de direito privado e patrimônio próprio. Uma empresa 
privada que, a nosso juízo – e daí o nosso pedido de 
retirada de pauta —, merece uma discussão judicial 
sobre a sua constitucionalidade.

A Constituição brasileira assegura e determina 
à universidade pública três tarefas, três funções: a de 
pesquisa, a de ensino e a de extensão. Com esta me-
dida provisória, que não pode virar lei, está-se con-
solidando a privatização dos hospitais universitários, 
espaço, por excelência, da extensão universitária com 
um serviço público para a população.

Diversas entidades, Deputada Alice Portugal, 
que é muito vinculada a essa bonita luta dos servi-
dores públicos brasileiros, nas nossas universidades, 
já ficaram espantadas com esta medida provisória. A 
nossa ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade está 
dentro dessa compreensão.

E mais: o próprio Tribunal de Contas da União 
determinara, em 2006, dando um prazo, que o Gover-
no – Governo Lula, à época —, em 4 anos, até 2010, 
realizasse os concursos públicos para prover de pesso-
al qualificado, servidor público, esses hospitais, essas 
instâncias da extensão universitária, que obviamente 
estão imbricadas com o ensino e com a pesquisa.

Então, não é em nome da crise dos hospitais 
universitários que se vai partir para uma medida pri-
vatizante como esta. 

Daí a nossa postura de não querer apreciar esta 
matéria antes, inclusive, do julgamento do Supremo 
sobre sua constitucionalidade.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
colocar em votação o requerimento de retirada de pauta.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação do requerimento de re-
tirada de pauta permaneçam como estão.

REJEITADO O REQUERIMENTO.
 O SR. IVAN VALENTE – Sra. Presidente, para 

orientar.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós já 

colocamos em votação. Não cabe orientação. Por favor...
O SR. IVAN VALENTE – Para orientar a banca-

da, Sra. Presidente.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o PT.

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido, o PMDB.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
oferecer parecer, pela Comissão Mista, à medida pro-
visória e às emendas a ela apresentadas, concedo a 
palavra ao Relator, Deputado Danilo Forte. (Pausa.)

 O SR. IVAN VALENTE – Sra. Presidente, pela 
ordem, art. 95.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes 
de mais nada – desculpe-me, Deputado —, enquanto 
o Deputado Danilo Forte não chega à tribuna, prorrogo 
a sessão por mais 1 hora.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, solicita-
mos que a leitura seja feita na íntegra, inclusive o PLV.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem a palavra, Deputado Danilo Forte.

O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, primeiro, eu gostaria de agra-
decer ao Líder do meu partido, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, e ao Presidente desta Casa, Deputa-
do Marco Maia, por terem incumbido a mim a tarefa 
de relatar matéria tão importante e, ao mesmo tempo, 
polêmica, com relação à gestão de recursos humanos 
nos hospitais universitários.

Nós temos 45 hospitais universitários, em 32 
universidades federais, por todo o País. Já há algum 
tempo perdura uma preocupação muito grande com 
relação aos recursos humanos dentro desses hospi-
tais de clínicas.

Nesta caminhada, a nossa primeira preocupação 
foi exatamente vivenciar e procurar entender o que re-
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almente havia de crise, de dificuldades e dos modelos 
administrativos de recursos humanos que cada hospi-
tal de clínicas tinha.

Para isso, quero aqui agradecer ao Reitor da Uni-
versidade Federal do Ceará, Prof. Jesualdo Pereira 
Farias, com quem nós tivemos a oportunidade de iniciar 
o debate, reunindo o corpo docente da universidade, 
o corpo clínico, os servidores e o corpo discente. E de 
lá percebemos que os hospitais de clínicas pelo País 
afora eram ilhas de excelência com relação a ques-
tões pontuais de desenvolvimento técnico e científico 
na formação dos profissionais da área de saúde. O 
mesmo hospital de clínicas Walter Cantídio, do meu 
Estado, é uma excelência em transplante de fígado e 
rim, o que muito me deixou orgulhoso. Mas, por outro 
lado, também percebemos a dificuldade com que era 
gerida a força de trabalho daqueles servidores, que 
muitas vezes se encontravam numa situação traba-
lhista precária. 

E foi exatamente com base na precariedade do 
vínculo empregatício desses servidores, que prestavam 
serviço público, mas que, muitas vezes, eram contra-
tados de forma terceirizada, através de fundações de 
apoio, organizações não governamentais, empresas 
de terceirização – e, para o nosso maior espanto, em 
alguns momentos, vimos a figura do próprio “recibado”, 
aquele que passava na tesouraria do hospital, recebia 
o cheque do pagamento mensal num envelope, assi-
nava um recibo e não tinha vínculo nenhum nem com 
empresa, nem com universidade, nem com fundação 
—, que, no final do ano passado, o Tribunal de Contas 
da União, através de um acórdão, colocou para o Go-
verno Federal a obrigação de regulamentar, de resolver 
imediatamente a situação trabalhista de 26.560 ser-
vidores que se encontravam nessa situação precária. 

E nós realizamos 11 audiências públicas. Só nes-
ta Casa foram 4 audiências públicas nas Comissões 
de Seguridade, de Trabalho e de Educação. Fizemos 
visitas a seis hospitais de clínicas pelo País. Realiza-
mos debates com todos os entes que fazem essa força 
viva que é a universidade pública brasileira. 

E dentro do nosso compromisso com a universi-
dade, dentro do nosso compromisso com a moderni-
zação dessa universidade, para que possa inserir no 
mercado de trabalho profissionais com competência 
cada vez maior, tanto do ponto de vista do ensino como 
também do ponto de vista da prática na área de saú-
de, nós tivemos a preocupação de tirar todos aqueles 
pontos que eram indesejáveis.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sr. 
Relator, V.Exa. me permite?

O SR. DANILO FORTE – Pois não, Sra. Presi-
denta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PSOL requereu a V.Exa. que lesse na íntegra. Eu con-
tei as páginas, e V.Exa. demorará mais de hora para 
ler. Eu pediria a V.Exa. que entrasse no relatório. Eu 
sei do seu empenho e todos estamos atentos às suas 
observações. Por favor, para o bom andamento da ses-
são, inclusive atendendo aos Líderes que aqui estão...

O SR. DANILO FORTE – Muito obrigado, Sra. 
Presidente. Estava só querendo relatar um pouco do 
histórico, para que as pessoas tomassem conheci-
mento da preocupação que nós tivemos exatamente 
na elaboração desse relatório.

“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa brasileira pública denominada Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH, altera a Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso 
II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, e no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de 
setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – EBSERH, com personali-
dade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 
vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de 
duração indeterminado. 

§ 1º A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, repre-
sentações, dependências e filiais em outras unidades 
da Federação.

§ 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidi-
árias de âmbito regional para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social, com as mes-
mas características estabelecidas no caput.

Art. 2º A EBSERH terá seu capital social integral-
mente sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro. 

Art. 3º A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, assim como a prestação, às instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres, de 
serviços de apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-
-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
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saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.

§ 1º As atividades de prestação de serviços de 
assistência médico-hospitalar e laboratorial de que 
trata o caput inserir-se-ão integralmente e exclusiva-
mente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as orien-
tações da política nacional de saúde, de responsabi-
lidade do Ministério da Saúde.

§ 3º É assegurado à EBSERH o ressarcimento 
das despesas com o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de as-
sistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados 
os valores de referência estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 4º Compete à EBSERH:
I – administrar unidades hospitalares, bem como 

prestar serviços de assistência médico-hospitalar, am-
bulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comu-
nidade, no âmbito do SUS;

II – prestar, às instituições federais de ensino 
superior e a outras instituições congêneres, serviços 
de apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-aprendi-
zagem e à formação de pessoas no campo da saúde 
pública, mediante as condições que forem fixadas em 
seu estatuto social;

III – apoiar a execução de planos de ensino e 
pesquisa de instituições federais de ensino superior e 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com 
o campo da saúde pública ou com outros aspectos 
da sua atividade torne necessária essa cooperação, 
em especial na implementação da residência médica 
multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS;

IV – prestar serviços de apoio à geração do co-
nhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplica-
das nos hospitais universitários federais e em outras 
instituições congêneres;

V – prestar serviços de apoio ao processo de 
gestão dos hospitais universitários e federais e a ou-
tras instituições congêneres, com implementação de 
sistema de gestão único com geração de indicadores 
quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 
metas; e

VI – exercer outras atividades inerentes às suas 
finalidades, nos termos do seu estatuto social. 

Art. 5º É dispensada a licitação para a contratação 
da EBSERH pela administração pública, para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

Art. 6º A EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contra-

to com instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. 

§ 1º O contrato de que trata o caput estabelece-
rá, entre outras:

I – as obrigações dos signatários;
II – as metas de desempenho, indicadores e pra-

zos de execução a serem observados pelas partes;
III – a respectiva sistemática de acompanhamento 

e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem 
aplicados; e

IV – a previsão de que a avaliação de resultados 
obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e 
observância de prazos pelas unidades da EBSERH, 
será usada para o aprimoramento de pessoal e me-
lhorias estratégicas na atuação junto à população e às 
instituições federais de ensino ou instituições congê-
neres, visando o melhor aproveitamento dos recursos 
destinados à EBSERH.

§ 2º Ao contrato firmado será dada ampla divul-
gação por intermédio dos sítios da EBSERH e da en-
tidade contratante na Internet.

§ 3º Consideram-se instituições congêneres, para 
efeitos desta Lei, as que desenvolvam atividades de en-
sino e de pesquisa na área da saúde e as que prestem 
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 7º Na hipótese de que trata o art. 6º, os 
servidores titulares de cargo efetivo em exercício na 
instituição federal de ensino ou instituição congênere 
que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EB-
SERH poderão a ela ser cedidos para a realização de 
atividades de assistência à saúde e administrativas.

§ 1º Ficam assegurados aos servidores referidos 
no caput os direitos e vantagens a que façam jus no 
órgão ou na entidade de origem.

§ 2º A cessão de que trata o caput ocorrerá com 
ônus para o cessionário.

Art. 8º Constituem recursos da EBSERH:
I – recursos oriundos de dotações consignadas 

no orçamento da União;
II – as receitas decorrentes:
a) da prestação de serviços compreendidos em 

seu objeto;
b) da alienação de bens e direitos;
c) das aplicações financeiras que realizar;
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, 

foros, dividendos e bonificações; e
e) dos acordos e convênios que realizar com en-

tidades nacionais e internacionais;
III – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

IV – rendas provenientes de outras fontes.
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Parágrafo único. O lucro líquido da EBSERH será 
reinvestido para atendimento do objeto social da em-
presa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva 
legal e da reserva para contingência.

Art. 9º A EBSERH será administrada por um Con-
selho de Administração, com funções deliberativas, e 
por uma Diretoria Executiva, e contará ainda com um 
Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

§ 1º O estatuto social da EBSERH definirá a com-
posição, as atribuições e o funcionamento dos seus 
órgãos societários.

§ 2º O Conselho de Administração da EBSERH 
terá, como membros natos, representantes do Ministério 
da Saúde, do Ministério da Educação, da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior – ANDIFES e, observando o dispos-
to no art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 
2010, da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores 
das Universidades Brasileiras – FASUBRA, sem pre-
juízo da composição que será definida no estatuto 
social da empresa.

§ 3º O Conselho Consultivo da EBSERH exerce-
rá o controle social da empresa, será paritariamente 
constituído por representantes da sociedade civil, in-
clusive dos usuários, e do Estado, na forma estabele-
cida no estatuto social da mesma e sem prejuízo de 
outros meios de fiscalização por parte da sociedade 
civil, e terá a seguinte composição:

I – um representante do Conselho Nacional de 
Saúde;

II – um representante do Conselho Federal de 
Medicina;

III – um representante da Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior – ANDIFES;

IV – um representante da Federação dos Sindi-
catos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras 
– FASUBRA; e

V – um representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB.

§ 4º A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo não será remunerada e será 
considerada como relevante serviço social.

§ 5º Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto 
da EBSERH.

Art. 10 O regime de pessoal permanente da EB-
SERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação complementar, condicionada a contratação 
à prévia aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, observadas as normas específicas 
editadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo único. Os editais de concursos públi-
cos para o preenchimento de emprego no âmbito da 

EBSERH poderão estabelecer, como título, o cômpu-
to do tempo de exercício em atividades correlatas às 
atribuições do respectivo emprego.

Art. 11 Fica a EBSERH, para fins de sua implan-
tação, autorizada a contratar, através de processo se-
letivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por 
tempo determinado.

§ 1º A celebração de contratos temporários de 
emprego para fins da implementação da EBSERH só 
poderá ocorrer durante os primeiros cento e oitenta 
dias contados da sua constituição.

§ 2º Os contratos temporários de emprego de 
que trata o caput poderão ser prorrogados uma única 
vez, desde que a soma dos dois períodos não ultra-
passe cinco anos. 

§ 3º A contratação mediante o processo seletivo 
simplificado de que trata o caput poderá ser feita me-
diante análise de currículo, observados os quantitativos 
aprovados pelos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Educação. 

Art. 12 A EBSERH poderá celebrar contratos tem-
porários de emprego com base nas alíneas “a” e “b” do 
§ 2º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
mediante processo seletivo simplificado, observado o 
prazo máximo de duração estabelecido no seu art. 445. 

Art. 13 Ficam as instituições federais de ensino 
autorizadas a ceder à EBSERH, no âmbito e durante 
a vigência do contrato de que trata o art. 6º, bens e 
direitos necessários à sua execução.

Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens 
serão devolvidos à instituição cedente.

Art. 14 A EBSERH e suas subsidiárias sujeitar-
-se-ão à fiscalização dos órgãos de controle interno 
do Poder Executivo e ao controle externo exercido 
pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 15 A EBSERH fica autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência privada, nos termos 
da legislação vigente. 

Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput 
poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada 
de previdência privada já existente. 

Art. 16 Os Estados poderão autorizar a criação 
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Art. 17 Os arts. 4º, 5º, 6º e 8º da Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 4º ...................................................
III – comprovar, anualmente, da forma 

regulamentada pelo Ministério da Saúde, a 
prestação dos serviços de que trata o inciso 
II, com base nas internações realizadas e nos 
atendimentos ambulatoriais prestados.”
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“Art. 5º  ..................................................
Parágrafo único. A entidade deverá man-

ter o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES atualizado, em conformida-
de com a forma e com o prazo determinados 
pelo Ministério da Saúde.” 

“Art. 6º A entidade de saúde que presta 
serviços exclusivamente na área ambulatorial 
deverá observar o disposto nos incisos I e II 
do art. 4º, comprovando, anualmente, a pres-
tação dos serviços no percentual mínimo de 
60% (sessenta por cento).”

“Art. 8º Não havendo interesse de contra-
tação, pelo Gestor local do SUS, dos serviços 
de saúde ofertados pela entidade, no percen-
tual mínimo a que se refere o inciso II do art. 
4°, a entidade poderá comprovar a aplicação 
de percentual da sua receita em gratuidade na 
área da saúde, da seguinte forma: 

 ..............................................................
§ 1º A receita prevista no caput será a 

efetivamente recebida da prestação de servi-
ços de saúde.”

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.”

Está aqui apresentado nosso Projeto de Con-
versão de Lei da Medida Provisória nº 520, de 2010 

Esperamos que todos façamos um bom debate 
e aprovemos essa lei, que atende à regulamentação e 
à nova gestão dos hospitais universitários brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à discussão do relatório.

Com a palavra a Deputada Alice Portugal para 
falar contra a matéria, pelo prazo de 3 minutos.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, Sras. Depu-
tadas e Srs. Deputados, esta medida provisória chega 
a esta Casa com um pressuposto justo: o Governo quer 
regularizar o problema de 26 mil terceirizados que, du-
rante estes últimos 20 anos, foram sendo contratados 
de maneira semianárquica pelas fundações de apoio 
nas universidades. Há fundações que têm uma ação 
corretíssima e há fundações que deram enormes pro-
blemas, como os que aqui assistimos, pela imprensa, 
com a Fundação Universidade de Brasília. 

No entanto, esse pressuposto não pode servir 
de anteparo para retirar a administração dos tradicio-
nais hospitais universitários brasileiros e encaminhá-la 
a qualquer empresa que seja. A empresa é pública, 
sim, mas ela pode ser criada apenas para dar apoio 
aos hospitais universitários, regularizando os 26 mil 

terceirizados que se encontram em desamparo, se-
gundo ordem do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas da União. Entretanto, a ideia é a de que a em-
presa administre os hospitais, quebrando o princípio 
da autonomia universitária, banindo os diretores dos 
hospitais, constituindo possibilidades de subsidiárias 
fazerem essa administração.

Nesse sentido, o que propusemos? Que se crie 
a empresa, mas como empresa de apoio e que não se 
mexa no que há de sagrado nesses celeiros de qua-
dros da medicina. Os hospitais universitários produzem 
mais de 95% de toda a pesquisa em saúde no Brasil, 
não precisam de empresa para gerenciar metas. Os 
hospitais universitários garantem o internato e os es-
tágios do curso de Medicina e de toda área de saúde. 
Os hospitais universitários realizam eleições para seus 
dirigentes entre membros da comunidade universitária. 

Portanto, a empresa pública pode ser criada para 
dar sustentação a essas contratações, na medida em 
que o modelo clássico hoje é híbrido entre celetistas 
e estatutários. No entanto, jamais para quebrar o bi-
nômio docente-assistencial. 

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, peço atenção 
para o que está sendo votado esta noite. Está-se ten-
tando repassar essa administração – e não só dos 
hospitais universitários, mas de hospitais congêneres, 
com subsidiárias. O Relator retirou do texto a previsão 
de sociedade anônima que estava no projeto original, 
mas continua com a criação de subsidiárias. 

Por outro lado, a medida gera lamentável descom-
passo na criação de cérebros neste País. No momento 
em que se expandem as universidades, dicotomiza-se 
os seus hospitais da vida universitária. 

E justifica-se a precariedade. A precariedade exis-
te, mas tal ocorre porque a Emenda Constitucional nº 
29 não foi aprovada, porque os recursos do SUS são 
insuficientes – e não pela inépcia. 

O Conselho Nacional de Saúde é contra, a 
ABRAHUE – Associação Brasileira de Hospitais Uni-
versitários e de Ensino, é contra; a ANDIFES não se 
pronunciou oficialmente, mas seus Reitores, em maio-
ria, são contra. Por que a Câmara dos Deputados votará 
isso que vai cair no Senado, vai caducar? Porque o dia 
1º é o prazo máximo para caducar a medida provisória. 

Peço a atenção dos senhores e peço vênia: não 
votemos a MP 520, que aparta a administração dos 
hospitais da vida universitária.

Muito obrigada.
 O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Alex Canziani votou com o partido nas vo-
tações anteriores. 
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O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
o Deputado Luiz Fernando, nas votações anteriores, 
votou com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor da matéria, Deputado Dr. Ubiali, do PSB 
de São Paulo. (Pausa.)

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Daniel Almeida, nas votações anteriores, 
votou de acordo com orientação do partido.

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Antônio Andrade, na votação anterior, votou 
com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Dr. Ubiali, para falar a favor da matéria. S.Exa. 
encontra-se no plenário? (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Jonas Donizette, do 
PSB de São Paulo. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Carlos Zarattini, do 
PT de São Paulo. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado André Figueiredo, 
do PDT do Ceará. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Jilmar Tatto, do PT 
de São Paulo.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, en-
quanto os oradores se aproximam, registro a minha 
anuência, na votação anterior, à posição do partido.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, com a palavra o Deputado Newton Lima, 
do PT de São Paulo.

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, nossos colegas Parlamenta-
res, ocupo a tribuna não só na qualidade de Deputado 
Federal, mas também como ex-Reitor de uma universi-
dade federal e ex-Presidente da Associação Nacional 
dos Reitores das Universidades Federais, que tive a 
honra de assumir na década de 90, no ano de 1995.

Organizamos, naquela oportunidade, para enfren-
tar o problema dos hospitais universitários, um grande 
seminário no Hospital São Paulo, da Universidade Fe-
deral de São Paulo – UNIFESP, com todos os Direto-
res de HUs, com todos os Reitores de universidades 
que tinham HUs, para resolver o grave problema da 
distorção do modelo das fundações de apoio que es-
tavam trazendo a precarização do trabalho nos hos-
pitais, prejudicando a qualidade do trabalho, inclusive 
o assistencial, com autonomia própria em relação às 
universidades e com a quebra do princípio da autono-
mia e a quebra do princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. 

Naquela oportunidade, depois de uma visita que 
fizemos ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ve-
rificamos que a empresa pública criada pelo Governo 
lá estava trazendo resultados muito positivos, e pedi-
mos ao MEC que todos os hospitais se transformas-
sem em empresas públicas – estamos falando do ano 
de 1995 —, para que tivéssemos um modelo geren-
cial que corrigisse os problemas graves que estavam 
acontecendo, posteriormente devidamente apontados 
pelo Tribunal de Contas da União, como disse a nobre 
Parlamentar Alice Portugal. E foi isso o que motivou a 
ação do Presidente Lula, no último dia do seu Governo, 
para garantir o emprego desses 26 mil precariamente 
contratados servidores, para que tivesse um termo de 
ajuste de conduta.

O projeto que ora está sob a análise de todos os 
Parlamentares, encaminhado pelo Ministro da Edu-
cação Fernando Haddad e pelo Presidente Lula, tão 
bem relatado pelo nosso colega Parlamentar Danilo 
Forte, mostra com clareza que conseguimos, 20 anos 
depois, trazer o grande sonho de termos um modelo 
gerencial exitoso – o HCPA, de Porto Alegre – para 
todas as universidades públicas federais, fechando a 
segunda porta, fazendo exclusivamente o atendimento 
de qualidade pelo Sistema Único de Saúde, garantin-
do a autonomia universitária com a vinculação desse 
hospital, da nossa empresa, com a participação dos 
conselhos das várias empresas em cada universidade.

E aqui há uma coisa fundamental: que o estatuto 
venha garantir que cada Reitor possa fazer a indica-
ção – ele, que é eleito pela comunidade, como fui – do 
gestor dessas empresas públicas locais. Isso estará 
no estatuto.

Garantindo-se isso, fechamos todas as propostas 
no sentido de termos uma empresa pública de qualida-
de, com gerenciamento adequado, apropriado à área 
de saúde, com plano de metas, regulação para aten-
dimento à população, exclusividade de atendimento 
do SUS, princípio da indissociabilidade constitucio-
nal mantido e, claramente, garantiremos aquilo que é 
fundamental: o respeito a todo o corpo funcional dos 
hospitais, os quais estarão diretamente vinculados, 
por intermédio desse projeto de lei, à autonomia das 
várias universidades públicas brasileiras.

Peço, portanto, a todos os Srs. Parlamentares 
que aprovem a medida provisória, não só por conta da 
condição funcional dos servidores, mas porque teremos 
empresas públicas ágeis, a exemplo de tantas quantas 
outras temos no Brasil, para atender, com qualidade a 
população e fortalecendo o processo de produção do 
conhecimento de maneira articulada com os departa-
mentos acadêmicos das universidades.

Muito obrigado.
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O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Deputado Carlos Brandão, na votação anterior, votou 
com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Marcus Pestana, para falar con-
tra a matéria.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, peço a atenção de todos porque essa é uma 
questão muito importante. 

Primeiro, tenho um profundo orgulho da minha 
geração da UNE, a geração de 1979, 1980, 1981. E 
o nosso maior líder, o Deputado Aldo Rebelo, brilhou 
ontem, e o Deputado Danilo, que foi meu companheiro 
de movimento estudantil, fez um trabalho muito dedi-
cado. Foi aos Estados e ouviu a todos. Infelizmente, 
não avançou até onde deveria avançar. Mas, Deputado 
Danilo, parabéns pelo seu espírito aberto, por ter ou-
vido todas as partes, por ter viajado pelo Brasil inteiro 
e conhecido experiências.

Do que se está tratando nessa medida provisória? 
Primeiro, de pronto, nós estamos falando de hospitais 
estratégicos para o SUS.

Os hospitais universitários têm um papel de en-
sino, de assistência e de cuidados com doenças es-
peciais graves de alta sofisticação e de difícil terapêu-
tica. Então, ninguém está contra os HUs. Os hospitais 
universitários são fundamentais.

Segundo, há um problema real, mas o próprio Go-
verno é que trouxe à baila esse problema, que é fruto 
da improvisação e da imprevidência. O TCU apontou, 
em 2006, que a situação irregular e precária de 26 mil 
servidores com contrato, sem direitos trabalhistas, de-
veria ser resolvida até dezembro de 2010. Em 2006, 
o TCU apontou isso.

O Governo não foi previdente, não agiu a tempo e 
a hora e coloca a faca no peito do Congresso Nacional. 
Improvisadamente, ao apagar das luzes de 2010, edi-
ta uma medida provisória totalmente casuística, uma 
gambiarra. Na verdade, a solução é criar uma nova 
estatal. Num momento em que a sociedade reclama 
da carga tributária, num momento em que precisa-
mos modernizar a máquina, num momento em que 
é preciso austeridade fiscal, querem criar uma nova 
estatal, desnecessária. Eu queria, inclusive, contribuir 
com a base do Governo para evitar mais uma briga 
do PT com o PMDB de quem vai indicar o Presidente 
da estatal. Nós estamos querendo contribuir, mas a 
situação é muito confusa.

A medida é ambígua. Não fica claro se a estatal 
vai efetivamente gerenciar os 46 hospitais ou se é só 
uma gambiarra para resolver o problema dos 26 mil 

servidores, que são essenciais para o funcionamento 
do hospital e que estão em situação... 

(O microfone é desligado.)
O SR. MARCUS PESTANA – Para concluir, exis-

tem dois tipos de críticas: legitimamente, o PSOL e o 
PCdoB, como traduziu aqui a combativa Deputada Ali-
ce Portugal, reivindicam o Regime Jurídico Único e o 
respeito à autonomia. Nós temos outra posição: essa 
solução gerada é uma proposta que avança no sentido 
de uma gestão flexível, mas vai contra tudo o que é 
contemporâneo. É preciso descentralizar? A proposta 
centraliza. Ou os senhores têm dúvida? Ela burocratiza, 
quando devia modernizar e jogar na eficiência. Têm os 
senhores dúvida de que os Reitores e os Diretores de 
HUs vão entrar em conflito com o Presidente dessa 
estatal? Há alguma dúvida? 

É a crônica da morte anunciada. Ela concentra 
poder, quando devia jogar, como disse a Deputada 
Alice, a favor da autonomia. Ela encarece. Na hora em 
que precisamos racionalizar gastos, ela encarece, por-
que nós poderíamos fazer, todo mundo... O Deputado 
Danilo chama a minha proposta de mula sem cabe-
ça, porque eu queria 46 empresas ligadas ao Reitor, 
sem criar uma nova estatal. Já é uma situação, de 
fato, existente. Nós não estamos criando um hospital 
novo. Hoje, esses hospitais já se reportam ao MEC. Ele 
chama de mula sem cabeça e fala que se inspirou em 
Porto Alegre. Eu era a favor de 46 Portos Alegres, de 
100 empresas aqui, para dar para a companheirada 
novos cargos em comissão.

Então, nós temos – vejam, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, a situação – hospitais estratégicos, um 
problema real, uma solução da pior qualidade e prazo 
para votar até a semana que vem. É uma sinuca de 
bico que o Governo criou com a sua imprevidência.

 O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na votação 
anterior, votei conforme orientação do PSC.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas últimas votações.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (Bloco/
PTB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Laercio Oliveira, do PR de Sergipe. (Pausa.)

 O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, para mim, é uma grande satisfação vir aqui e 
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assumir a defesa da MP nº 520, uma medida provisória 
que vai se transformar em lei pelos votos dos Deputa-
dos e das Deputadas e que resgata a Administração 
Pública brasileira, desprivatiza os hospitais públicos 
brasileiros e dá um basta à precarização como políti-
ca de Estado.

O Governo da Presidenta Dilma Rousseff traz 
para esta Casa a possibilidade de o Governo Federal 
retomar o seu papel determinante na prestação de 
serviços públicos na área da saúde. São 45 hospitais, 
podendo chegar a 50, num sistema moderno de ge-
renciamento.

No dia de hoje, o Brasil viverá o nascimento de 
uma nova rede de hospitais universitários brasileiros, 
agora com uma capacidade gerencial por dentro do 
Estado.

O Governo do Presidente Lula não foi impreviden-
te e nem a Presidenta Dilma está sendo imprevidente, 
mas está fazendo, por dentro do Estado, a produção de 
serviço de saúde, ao propor a criação dessa empresa, 
ao contrário do que vimos na década de 90, que foi a 
criação de entidades e organizações fora do Estado, 
para cumprir um papel de produção de serviço de saú-
de na área da saúde com recurso público do Estado.

Aqui, o Governo propõe uma empresa que vai, 
submetida aos órgãos de controle da União, trazer de 
volta para o Estado a possibilidade de este País ter um 
sistema de hospitais universitários produtivos e capa-
zes de ajudar na tarefa de levar saúde de qualidade a 
todos os brasileiros.

Por isso, Deputados e Deputadas, estamos aqui 
na defesa de que não há privatização, ao contrário 
do que foi dito. Estamos desprivatizando os hospitais 
universitários e trazendo de volta para o Estado, para 
que o SUS possa crescer e ter, no futuro, uma rede de 
excelência, auxiliando e produzindo serviço de quali-
dade para todos os brasileiros e todas as brasileiras.

Muito obrigado.
 O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, para registrar que na última votação acompanhei 
o meu partido.

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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, estamos assistindo a um caso 
explícito, claríssimo, sem nenhuma dúvida, de violação 
da nossa Constituição, que diz em seu art. 207:

“Art. 207. As universidades gozam de au-
tonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”.

Criar uma empresa pública com tentáculos – uma 
empresa nacional, de caráter nacional –, filiais, unida-
des em cada uma das universidades para lá gerir os 
hospitais públicos é um contrassenso, é algo absolu-
tamente inadmissível, a não ser que se queira apro-
veitar para criar mais um trem da alegria, aliás, mais 
um transatlântico da alegria, para criar mais cargos e 
propiciar oportunidade de, nesses cargos sem concur-
sos, abrigar os companheiros, as pessoas ligadas ao 
Poder Executivo. Só há essa explicação. 

Não dá para entender que, em havendo um pro-
blema localizado, específico, com os contornos de-
finidos, que são os hospitais universitários, os seus 
funcionários, que são precários e que se têm resolvi-
do, havendo uma decisão de 2006, agora venha, no 
finalzinho, nos estertores dos limites de tempo dado 
pelo Tribunal Superior, o Governo propor uma solução 
extremamente onerosa, cara, que centraliza para de-
pois descentralizar. 

Ora, se agora surgiu o dinheiro para resolver o 
problema, por que não destinar esse dinheiro aos hos-
pitais, para que eles realizem concursos, com toda a 
simplicidade, e substituam os funcionários precários 
por funcionários que tenham uma vida funcional defini-
da e realizem, dessa forma, o melhor serviço possível 
para atender à população, cumprindo aquilo que é o 
objetivo dos hospitais universitários: ao mesmo tem-
po ensinar, trabalhar, ajudar na pesquisa e atender à 
população, cumprir um dos papéis mais nobres e de 
alto caráter social?

Nesse sentido, o nosso partido deu entrada a 
uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa 
medida provisória, por violação do art. 207 da Consti-
tuição Federal. E confiamos no bom senso dos compa-
nheiros para procurar soluções mais baratas, soluções 
que atendam ao princípio da economicidade, procurem 
o caminho mais eficaz, mais barato, que exija menos 
custo para a população para alcançar, da melhor for-
ma possível, os seus objetivos.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PR.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado.



26290 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, para falar a favor da matéria, ao Depu-
tado Vicentinho, do PT de São Paulo. (Pausa.)

Deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de 
Janeiro. (Pausa.)

Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. 
(Pausa.)

Deputado Márcio Macêdo, do PT de Sergipe. 
(Pausa.)

Deputado Waldir Maranhão, do PP do Maranhão. 
(Pausa.)

Para falar a favor da matéria, Deputado Nazareno 
Fonteles, do PT do Piauí. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Parlamentares, eu quero dizer que sou professor uni-
versitário e que tive a experiência de ser Secretário 
Estadual de Saúde no Piauí. Em minha mente, está 
a esperança de que a empresa pública vai ajudar na 
gestão dos hospitais universitários e será um bene-
fício para aqueles que lá se servem, tanto do ponto 
de vista dos que estudam e se formam – passei pela 
experiência de estudar no próprio hospital como aca-
dêmico de Medicina —, como dos usuários, que vão 
ser beneficiados. 

Às vezes, falamos muito no público, só por ser 
estatal, mas sabemos o quanto o estatal é privatiza-
do por dentro por muitos que estão lá se servindo do 
Estado e do status, para beneficiar a si e a poucos. 
Agir de forma republicana, monitorando as metas no 
cotidiano, isto, sim, melhora a qualidade do serviço 
público, e a população é quem recebe os benefícios. 

O que eu espero da empresa pública é que ela 
contribua para isto: para uma gestão mais eficaz, para 
o monitoramento das funções dos funcionários, dos 
prestadores de serviços que estiverem lá, quer por 
CLT, quer pelo Regime Jurídico Único.

Nós sabemos que a falta de metas, de planeja-
mento e de gestão no setor público contribui para mui-
ta negligência e para a falta de atendimento eficaz no 
SUS. Eu participei, em 1989, antes de a Lei do SUS 
ser criada, dos debates sobre a inclusão no SUS dos 
hospitais militares e dos hospitais universitários. Essa 
foi a grande resistência na instalação do SUS. 

Está na hora de corrigir esse erro histórico e in-
cluir definitivamente no SUS os hospitais universitários. 

E a empresa pública, com certeza, vai dar esse 
passo de qualidade e o povo vai sentir a mudança com 
o passar do tempo, quando a gestão estiver implantada 
em todos os hospitais.

Por isso, fica a nossa defesa em favor dessa 
medida. Espero, portanto, que todos os Deputados e 
Deputadas deem esse apoio neste momento a essa 
medida, em favor do SUS e das universidades.

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei com 
o PT nas duas últimas votações.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a Mesa requerimento de encerramento de discussão.

“Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do artigo 117, 

inciso XI, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o encerramento da discussão 
e encaminhamento da MP nº 520/2010

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Zeca Dirceu, Vice-Líder do PT, Lincoln 
Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR, 
PTdoB, PRTB, PRB, PRP, PHS, PTC, PSL; 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PSB, PTB, PCdoB; Eduardo Cunha, 
Vice-Líder do PMDB”

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor do requerimento, concedo a palavra ao 
Deputado Newton Lima. (Pausa.)

O SR. MOREIRA MENDES (Bloco/PPS-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do partido nas últimas 
três votações.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
registrado, Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Miro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose, es-
tamos aqui buscando uma fórmula de uma aglutinati-
va, para pacificar o entendimento, porque mexe com 
universidades. É uma área muito efervescente essa, 
muito dinâmica, muito ativa. E, desde que a matéria foi 
anunciada, os torpedos não param de chegar. Há uma 
preocupação. Há apoios e há preocupações.

Então, nós estamos procurando aqui uma fór-
mula – e acho que já chegamos a ela – que permite 
superarmos a inquietação deste momento. As outras, 
o Senado, pelo nosso sistema da Resolução nº 1, se 
encarregará de examinar. 

Então, encerrar a discussão agora, embora a 
aglutinativa possa se dar a qualquer tempo, penso eu, 
mesmo durante a votação, encerrar a discussão só se 
não prejudicar...
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sra. Presiden-
te, quem pediu o encerramento da discussão fui eu...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se V.Exa. entender... 
Se V.Exa...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Miro Teixeira, conclua, por favor.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se V.Exa. entender que 
não haverá prejuízo para apresentação da aglutinativa 
após o encerramento da discussão. Eu entendo que 
não há, mas quem preside a sessão é V.Exa. Então...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Até o 
momento da votação, Deputado, pode ser apresenta-
da a aglutinativa. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

se sinta à vontade.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Newton Lima, para falar a favor 
do requerimento de encerramento de discussão.

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sra. Presidenta.

Eu quero chamar a atenção dos colegas Par-
lamentares para alguns dos argumentos que foram 
aqui colocados. Na verdade, o Relator tanto quanto o 
Deputado Rogério Carvalho colocaram que esse é um 
dia histórico para os hospitais universitários e para as 
universidades brasileiras, na medida em que se está 
resolvendo um problema que remonta ao início da dé-
cada de 1990. O colega Parlamentar do PSDB tentou 
caracterizar uma imprevidência do Presidente Lula e da 
Presidenta Dilma com relação à proposta apresentada. 

Quero lhe dizer, Sr. Deputado, com todo o res-
peito, até na qualidade de reitor de uma universidade 
federal, que tentamos, durante os 8 anos do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, resolver esse problema 
e só se agravou por falta de qualquer proposta que ti-
vesse consistência. Essa proposta encaminhada pelo 
Presidente Lula e que é ratificada pela Presidenta Dilma 
tem a consistência de usar um modelo administrativo 
moderno, contemporâneo, que dá certo. É o modelo 
exitoso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que 
faz pesquisa de qualidade, que está articulado com o 
princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 
extensão com a Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, que forma médicos competentes, que tem 
servidores claramente assegurados, com segurança 
jurídica nas suas contratações, que tem concurso, que 
tem licitação e que presta serviço de qualidade para o 
Sistema Único de Saúde. 

É tudo isso o que nós queremos: replicar de Porto 
Alegre, com sucesso, para todo o Brasil. O Governo 

Fernando Henrique não fez, o Governo Dilma Rous-
seff vai fazer.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
colocar em votação o requerimento de encerramento 
da discussão.

Deputado Ivan, três Deputados falaram a favor, 
três Deputados contra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos em-
bora, Sra. Presidente! 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
há ninguém inscrito para falar contra o requerimento. 
V.Exa. quer a palavra para falar contrariamente, De-
putado Ivan Valente? (Pausa.) Pois não, Deputado 
Ivan Valente. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O Deputado 
estava inscrito, Sra. Presidenta? 

O SR. EDUARDO CUNHA – Sra. Presidenta, a 
que título? 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Na 
verdade, apresentaram à Mesa, no final da página, 
quando na verdade é feito... Houve um equívoco da 
Mesa. Por favor, Deputado Ivan Valente. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, o Deputado Givaldo Carimbão votou com o partido. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, o Deputado Paulo Rubem Santiago votou com o 
seu partido. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, eu já quero iniciar dizen-
do que a sessão se encerra às 20h15min e que quero 
pedir um novo painel. O PSOL pede um novo painel. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Às 
20h19min, Deputado. 

O SR. IVAN VALENTE – Esse debate eu acho 
que suscitou... E foi muito importante a intervenção. 
Eu não queria encerrar a discussão exatamente por-
que esse debate necessitaria ser aprofundado, e há 
tantos Parlamentares aqui que têm experiência e há 
tantos para falar a favor e contra, que nós deveríamos 
aprofundar o debate, porque não é pouca coisa o que 
está sendo colocado aqui. 

A primeira coisa que quero dizer é que não se 
cria uma empresa estatal de uma hora para outra, se-
não para uma finalidade. Isso não está claro. Não está 
claro que ela vai gerenciar. Ela vem debaixo de um 
prazo determinado pelo TCU e pode ser uma empresa 
que não tem projeto, que não tem proposta. Primeira 
questão, Sra. Presidenta.
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Tanto é assim que o TCU, quando fez o relatório 
e a auditoria, utilizou a seguinte questão: obrigou a 
realização disso, porque verba designada para o SUS 
foi usada para pagamento de hospital de pessoal ter-
ceirizado, ou seja, já havia a terceirização em massa 
– mais de 20 mil servidores terceirizados. 

Aqui, vamos e venhamos, é uma forma de pri-
vatização. Isso aqui não é uma empresa estatal. Eu 
também não concordo em que as fundações sejam o 
ideal. Eu sou contra fundação pública de Direito Priva-
do. Se é para criar estatal, que seja estatal de verda-
de. Aqui, estatal que é estatal não vai criar um regime, 
que estão querendo, de competição, de eficácia, de 
desempenho, de metas.

Eu conheço a viabilização que o Governo do 
Estado de São Paulo faz da Medicina. Em São Paulo, 
Deputado Newton Lima, há a cobrança de desempe-
nho. Chega-se a um hospital público: metas, atendi-
mento em 10 minutos, 20 minutos. Isso que é meta de 
desempenho. Isso está aqui contido na proposta. Isso 
aqui é péssimo. 

Segunda questão: substituir terceirização, quartei-
rização por Regime Jurídico Único, que era o que o PT 
sempre defendeu. Eu não me lembro do PT ter saído 
fora do Regime Jurídico Único. Agora, eu ouço dizer o 
seguinte: “O Regime Jurídico Único é ineficaz, não re-
solve o problema porque as Prefeituras mostram isso”. O 
que é isso, gente? Para isso existe uma coisa chamada 
controle social. Temos de dar segurança ao trabalhador e 
controle social do seu trabalho. Servir ao público foi sem-
pre o desígnio que nós colocamos para o debate público. 

Evidentemente, essas metas de gestão eu dis-
cutiria uma a uma aqui, Sra. Presidenta. E quero dizer 
mais: não resolve o problema da falta de pessoal. A 
substituição do pessoal não é feita pelo Regime Jurí-
dico Único e, ainda por cima, ela tem uma lógica de 
empresa privada, gestão privada. 

Esse é o principal debate que nós temos que 
fazer, e precisamos de tempo para fazê-lo. Isso aqui 
é fórmula de gestão privada que está sendo estabe-
lecida e não pública. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar, 
vamos votar, vamos votar! Vamos votar, Sra. Presidenta!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado, eu não posso prorrogar o tempo de V.Exa. Eu te-
nho 3 minutos para colocar o requerimento em votação. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar, 
Sra. Presidenta! Ele quer que estoure a sessão, Sra. 
Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
falou, o tempo foi prorrogado por mais 1 minuto. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar! 
Vamos votar! Vamos votar, Sra. Presidenta! 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tenho 
de encerrar a sessão às 20h19min, Deputado. Eu peço...

Vou colocar em votação o requerimento de encer-
ramento da discussão. Peço a compreensão de V.Exa.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento de encerramento da discussão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 
Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.

VI – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
encerrar os trabalhos desta sessão.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 2

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de RONDÔNIA 2

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Irajá Abreu DEM 
Total de TOCANTINS 1
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MARANHÃO

Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Renan Filho PMDB 
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Lucio Vieira Lima PMDB 
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Total de MINAS GERAIS 5

RIO DE JANEIRO

Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Beto Mansur PP 
Duarte Nogueira PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de SÃO PAULO 7

GOIÁS

Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

Angelo Vanhoni PT 
Fernando Francischini PSDB 
Ratinho Junior PSC 
Total de PARANÁ 3

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 1
 DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:
 Partido Bloco

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de AMAPÁ 1

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão DEM 
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 3

CEARÁ

Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
Total de CEARÁ 5

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sergio Guerra PSDB 
Total de PERNAMBUCO 2
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MINAS GERAIS

João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Renzo Braz PP 
Total de MINAS GERAIS 4

RIO DE JANEIRO

Jean Wyllys PSOL 
Total de RIO DE JANEIRO 1

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Guilherme Campos DEM 
Penna PV PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de SÃO PAULO 5

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

RIO GRANDE DO SUL

Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 25 de maio, às 20h20min, sessão extraordinária, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Votação 

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520-A, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 520-A, de 2010, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares S.A. – EBSERH e dá ou-
tras providências; tendo parecer do relator 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa desta MPV e das 
Emendas de n.ºs 1 a 36, 38, 39, 41, 43, 46 e 48 
a 51; pela inconstitucionalidade das de nºs 
37, 40, 42, 44, 45 e 47 e pela injuridicidade 
das de nºs 37, 52, 53 e 54; pela adequação 
financeira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e, total ou parcial, das 
Emendas de nºs 1, 2, 4, 5, 15, 21, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 49 e 50 na forma do Projeto 
de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das Emendas de nºs 3, 6 a 14, 16 
a 20, 22 a 29, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 48 e 51 
(Relator: Dep. Danilo Forte).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

Discussão 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-A, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 521-A, de 2010, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente 
e prorroga o prazo de pagamento da Gra-
tificação de Representação de Gabinete e 
da Gratificação Temporária para os servi-
dores ou empregados requisitados pela 
Advocacia-Geral da União; tendo parecer 
da Relatora da Comissão Mista, proferido 
em Plenário e entregue à Mesa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
desta MPV e das emendas apresentadas; 
pela adequação financeira e orçamentá-
ria; pela não implicação com aumento da 
despesa ou diminuição da receita pública 
da União das Emendas de nºs 1, 3, 4, 7 e 
8; pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária da de nº 2; e, no 
mérito, pela aprovação desta MPV e, total 
ou parcialmente, das Emendas de nºs 1 e 
4, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
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ÀS 20 HORAS E 19 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Professora Marcivania PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 7

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 8

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob

apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de nºs 3, 7 e 8. (Relatora: Dep. Jandira Fe-
ghali). As Emendas de nºs 5, 6 e 9, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 17 
minutos)

Ata da 127ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 25 de maio de 2011

Presidência dos Srs. Marco Maia, Presidente Rose de Freitas,  
1ª Vice-Presidente Dr. Ubiali, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno 
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Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 15

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 

Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
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Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 20

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 9

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob

Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 39

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
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Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 48

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 

Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 45

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
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Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 64

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 

Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
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André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 

Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 27

I – ABERTURA DA SESSÃO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) - A lis-
ta de presença registra na Casa o comparecimento 
de 488 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

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) - Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu pedi 
para zerar o painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
me permite concluir a abertura? Pois não. Muito obri-
gada. (Pausa.)

V.Exa está atendido.
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 O SR. POLICARPO (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, nas votações 
anteriores eu votei com o meu partido.

 O SR. PAULO TEIXEIRA – Pela ordem, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu gostaria apenas de pedir que 
a bancada do Partido dos Trabalhadores venha marcar 
presença no plenário para que nós possamos votar a 
Medida Provisória nº 520, que resolve o problema dos 
hospitais universitários.

Portanto, peço à bancada do Partido dos Traba-
lhadores e às demais bancadas da base do Governo 
a presença em plenário para que votemos a MP 520.

 O SR. EDUARDO CUNHA – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PMDB pede aos seus Parlamentares que venham ao 
plenário marcar presença, para votar a medida provi-
sória que tem como Relator um Parlamentar do PMDB, 
o Deputado Danilo Forte. 

Peço aos nossos colegas do PMDB que venham 
o mais rapidamente possível ao plenário para marcar 
presença.

 A SRA. FLÁVIA MORAIS – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT-GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, nas vota-
ções anteriores, votei de acordo com o partido.

 O SR. IZALCI – Sra. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PR também 
convoca todos os seus Deputados para estarem no 
plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-
-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
sidente, eu quero, com a autorização de V.Exa., fazer 
uma indagação ao Relator, o Deputado Danilo Forte. 
Eu gostaria que o Deputado Danilo Forte fizesse um 
esclarecimento a respeito do art. 17.

Deputado Danilo Forte, por favor, quero indagar 
a V.Exa. se no final do art. 17 está suprimido o § 2º: 
“as ações de gratuidade serão definidas pelo Ministé-
rio da Saúde”. 

V.Exa. suprimiu isso do seu relatório?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

esclarecer, Deputado Danilo Forte, o Relator.
O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Nobre Deputado, o § 2º foi 
suprimido em razão de que não havia acordo na base 
com relação a essas ações de gratuidade serem de-
finidas a posteriori.

Então, para resguardar o que está na Lei das Ins-
tituições Congêneres da 12.101, ficou preestabelecido 
o que já está estabelecido em lei, reconhecendo que 
já há esse restabelecimento em relação à gratuidade 
desses assuntos, não precisando de uma ação a ser 
definida a posteriori.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Muito obrigado, 
Sr. Relator. Essa é uma preocupação da Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entida-
des Filantrópicas, por meio do seu Superintendente, 
José Luiz Spigolon.

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

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é simbólico que votemos essa medida provisória hoje, 
porque hoje esta Casa prestou uma homenagem crian-
do o Prêmio José Aristodemo Pinotti para o homem 
que em várias legislaturas, inclusive como Deputado 
do PMDB, defendeu e lutou nesta Casa para que os 
hospitais universitários tivessem uma administração 
que permitisse a eles cumprir a sua verdadeira função.

Mais do que fazer um atendimento como um 
hospital público qualquer, o hospital universitário tem a 
obrigação de formar os médicos, introduzindo o avanço 
do conhecimento como norma essencial do trabalho 
de um hospital universitário.

É muito bom, Sra. Presidente, que o Presidente 
Lula tenha assinado essa medida provisória no dia 31 
de dezembro. Foi muito bom que ele tivesse sinalizado 
que o último gesto do Governo dele fosse um gesto 
de coragem para dizer a todos que no Brasil temos a 
velha mania de não enfrentar os problemas que nos 
angustiam e que atrapalham a população e a socie-
dade brasileira.

Temos 45 hospitais. A autonomia universitária 
fez com que 5 deles fossem de alta qualidade, que 
prestassem um grande serviço. Mas 40 hospitais não 
aproveitam a autonomia universitária, não conseguem 
dar à população e aos alunos atendimento.
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Sra. Presidente, o Deputado Danilo Forte está 
de parabéns. S.Exa. fez exatamente aquilo que espe-
rávamos dele.

A partir de agora, tenho certeza de haverá muito 
mais eficiência, muito mais equilíbrio, muito mais rapi-
dez e, o melhor de tudo, o melhor preparo dos alunos 
que frequentam os hospitais universitários e o melhor 
atendimento para toda a população que busca nos 
hospitais universitários um centro de referência médi-
ca para o atendimento de seus problemas de saúde.

Na lembrança do Dr. Pinotti, neste noite, temos 
certeza de que daremos uma grande vitória a todos 
aqueles que querem hospitais muito melhores e muito 
mais eficientes.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero so-
licitar aos Deputados do PT, PTB e PSB que acorram 
ao plenário para que possamos alcançar o número 
necessário e iniciar a votação da matéria.

Aproveitando a oportunidade, faço alusão ao Prê-
mio Dr. Pinotti e cumprimento o Hospital Santa Mar-
celina, de Itaquera, em São Paulo, que foi o hospital 
escolhido. Ele já faz o atendimento, através das OSS, 
do hospital da Cidade Tiradentes, do hospital de Itaim 
Paulista e do hospital de Itaquaquecetuba.

Esse hospital foi homenageado hoje e, sem dúvida 
nenhuma, faz na área privada aquilo que o Deputado 
Danilo Forte está, através do seu relatório, permitindo 
que se faça nos hospitais universitários, melhorando o 
atendimento e dando a todos esses hospitais a opor-
tunidade de atendimento pelo SUS, o que é extrema-
mente importante para os pacientes.

Neste momento, não adianta a disputa ideoló-
gica; adianta, sem dúvida nenhuma, sabermos que o 
paciente terá uma nova oportunidade de atendimento. 
O próprio Hospital São Paulo, da Universidade Federal 
do Estado de São Paulo, já faz hoje, através de suas 
OSS, atendimento em mais de dez hospitais públicos 
em São Paulo.

Muito obrigado, Sra. Presidente Rose de Freitas. 
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

gostaria de pedir aos Srs. Líderes que chamassem os 
seus Deputados, os seus colegas de bancada para vi-
rem ao plenário, porque não posso abrir a Ordem do 
Dia sem o quorum suficiente.

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

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, por obsé-
quio, quero lhe pedir para consolidar as presenças, 

porque muitos não sabiam e terminaram saindo do 
plenário. Estamos com dificuldades.

De qualquer maneira, quero convidar todos os 
Deputados do Partido Progressista que estejam na 
Casa a virem assinar a sua presença aqui no plenário.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não. As presenças serão consolidadas, Deputado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Zonta.
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) – 

Sra. Presidente, nobres colegas Parlamentares, apro-
veito este momento para ainda me reportar às votações 
de ontem em relação ao Código Florestal.

Hoje pela manhã, eu usei a tribuna e relatei as 
posições claras. Foi uma grande conquista para esta 
Casa e para o Brasil. 

Neste momento, como membro do Partido Pro-
gressista, quero fazer um registro da posição clara, 
objetiva e consistente do nosso Líder Nelson Meurer, 
que manifestou uma posição de apoio ao Código e à 
emenda. S.Exa. foi até o final, honrou o acordo, hon-
rou a sua posição, votou favoravelmente. Com isso, a 
bancada teve liberdade para acompanhar a votação 
do Código Florestal. 

Esse é o nosso reconhecimento ao Líder do PP, 
o Deputado Nelson Meurer.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra a Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, na votação 
da Medida Provisória nº 520, eu lamento a falta da pos-
sibilidade de um acordo mais consistente e qualificado.

Tenho toda a boa vontade na compreensão da 
crise crônica em que vivem os hospitais universitários. 
Nós já fizemos aqui umas 20 audiências públicas nas 
legislaturas anteriores. Chegamos a encher o Auditó-
rio Nereu Ramos com todos os hospitais universitários 
do País. Obviamente, é um problema a ser enfrentado 
e resolvido.

No entanto, Sra. Presidente, eu queria reagir a 
alguns argumentos que eu ouvi aqui no plenário. Um 
deles é que o problema dos hospitais universitários é 
de ineficiência de gestão desses hospitais. Eu quero 
discordar disso. A vivência crônica das crises dos hos-
pitais universitários está vinculada à falta de recursos, 
está vinculada à falta de concursos, está vinculada a 
um teto que não foi elevado do Sistema Único de Saú-
de para pagar serviços. 

Nesse caso, fica o SUS de um lado, com a limi-
tação de recursos, e o MEC do outro, que só tem que 
cobrir pessoal, e não se realiza concurso há anos.
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A saída, qual foi? Tirar dinheiro da assistência para 
cobrir pessoal contratado no temporário, no emergen-
cial, para segurar a ponta da assistência. No entanto, 
hospital universitário é mais do que assistência: é ex-
tensão, é pesquisa.

Então, a vinda de uma empresa pública de apoio a 
essa gestão seria muito bem absorvida por todos aqui. 
Mas uma empresa que vai gerir o hospital rompendo 
o seu vínculo com a universidade, violando a autono-
mia universitária, gerando duplos, triplos vínculos de 
trabalho, não é aceitável. E essa negociação não foi 
possível ser feita.

Nossa preocupação aqui era tentar avançar, para 
que essa medida provisória tivesse uma redação me-
lhor. Houve apelo do Ministro da Educação, por quem 
tenho o maior respeito, mas do jeito que ela está fica 
muito difícil esse voto. Para V.Exa. ter uma ideia, a 
bancada do PCdoB foi liberada pelo Líder para essa 
votação, e eu sou uma das que votarei contra a medi-
da provisória nos termos em que ela está.

Muito obrigada, Sra. Presidente.
 O SR. GLAUBER BRAGA – Sra. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
nas votações anteriores, votei segundo a orientação 
do partido.

 O SR. ANTÔNIO ROBERTO – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme o partido.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado André Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, convoco os Deputados do 
Partido dos Trabalhadores a estarem aqui para votar-
mos essa importante medida provisória. Ela, inclusive, 
faz avançar o formato de gerenciamento dos hospitais 
públicos federais, algo fundamental, modernizando a 
gestão desses hospitais, que carecem – lógico – de 
recursos, e carecem, sim, de eficiência, como, de res-
to, todo o serviço público.

Nós precisamos, sim, modernizar as relações, 
inclusive as próprias relações de trabalho e dos servi-
dores com aqueles que precisam ser de fato atendidos.

Também, Sr. Presidente, manifesto aqui a posição 
de que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, 
votou ontem com a orientação do Governo, votando 

com o Código Florestal, com o relatório. Lamentamos, 
naturalmente, que tenha tido uma emenda que o próprio 
Relator, que patrocinava o relatório, acabou apoiando, 
a 164, mas respeitamos a posição deste Parlamento.

Fazemos aqui um apelo para que superemos 
essa votação com tranquilidade – nós todos, os Par-
lamentares, em especial os partidos da base aliada. 
Está virada a página do Código Florestal. Certamente, 
com algum nível de modernização, o Senado vai con-
tribuir para essa importante legislação, que tem, sim, 
que incentivar a produção agropecuária, a produção 
de alimentos, mas fundamentalmente também pensar 
nas futuras gerações.

Todo o nosso apoio ao equilíbrio, à democracia. 
Viva o Parlamento brasileiro! (Pausa.)

Sra. Presidente, eu votei com o partido.

Durante o discurso do Sr. André Vargas, a 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estava 
aqui o Deputado Bohn Gass, inscrito para fazer uso 
da palavra.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, o Depu-
tado Silvio Costa...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Primeiro 
falará o Deputado Bohn Gass; depois, vou tentar con-
templá-los, antes dos 257, porque nós vamos iniciar 
a Ordem do Dia.

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu só queria fazer um registro, 
Presidente Marco Maia: dia 25 de julho é o Dia do 
Agricultor e hoje é o Dia do Trabalhador Rural, do as-
salariado rural. É na data de hoje, dia 25.

Então, eu só queria deixar uma homenagem 
àqueles que produzem, trabalham e têm sua digni-
dade nas oportunidades de trabalho e produção de 
alimento no campo.

 O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
André Vargas votou com o partido nas últimas votações.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Silvio Costa com a palavra. Depois, darei a palavra ao 
Deputado Jesus Rodrigues.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, no calor da 
emoção e da discussão, V.Exa. foi muito duro comigo, 
e eu muito duro com V.Exa.
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Quero registrar que V.Exa. é um Presidente que 
tem conduzido com muita paciência e muita compe-
tência os trabalhos da Casa. Do mesmo jeito que fui 
duro com V.Exa. – V.Exa. gritou comigo; eu pedi a V.Exa. 
que baixasse a voz —, peço aqui, diante do Plenário, 
desculpas públicas a V.Exa., pela forma como conduz 
a Casa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Silvio Costa.

Quero dizer a V.Exa. que, apesar das palavras 
ásperas do debate, da discussão, contabilizei tudo 
isso no calor do debate, da discussão que se produzia 
neste plenário. O resultado final foi que a Câmara con-
seguiu produzir mais uma vez votações importantes 
para o Brasil. A gente desconsidera tudo isso e joga no 
calor das discussões, dos debates, que são inerentes 
ao Parlamento, à estrutura do Parlamento brasileiro.

Quero agradecer a V.Exa. o pedido de desculpas 
e, ao mesmo tempo, dizer que também usei de forma 
exacerbada as palavras com V.Exa., mas também no 
clima do debate.

Então, muito obrigado. Peço desculpas a V.Exa. 
pelas minhas palavras.

 O SR. RICARDO TRIPOLI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ricardo Tripoli votou com a bancada na última votação.

 O SR. FILIPE PEREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
justificar que, nas votações da sessão anterior, votei 
conforme a orientação da bancada.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Já deu quo-
rum. Vamos votar!

O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, para 
fazer um pequeno registro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que 
este é um momento de grandeza, tanto da parte de 
V.Exa. quanto do combativo Deputado Silvio Costa. 
Faço questão de me congratular com ambos, sugerin-
do que V.Exa. inscreva na sua frase altiva aquela ex-
pressão árabe que ensina: “Escrevi os seus exageros 
na areia da praia”. Como não sei de nenhuma praia 
famosa do Rio Grande do Sul, pode ser numa praia 
de Santa Catarina de que os gaúchos tanto gostam...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Torres, Cas-
sino, Tramandaí.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN – ...e os bons momen-
tos da fala, da combatividade do Deputado Silvio Cos-
ta, que um dia eu vou querer, ou como meu advogado 
de defesa numa causa indefensável, que não quero 
ter, ou meu advogado contra alguém inconveniente – 
S.Exa. é muito bom nisso. Vamos inscrever num bronze 
duradouro e eterno. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-
tado Jesus Rodrigues estava aqui na frente, inscrito 
já há um bom tempo, pedindo a palavra. Logo depois, 
vamos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, queria ma-
nifestar meu apoio à aprovação da Medida Provisória 
nº 520. No meu Estado, Piauí, fizemos diversas reu-
niões com o Sindicato dos Médicos, com o Conselho 
e com a Universidade Federal do Piauí, e, na função 
de sindicalistas, várias dúvidas foram colocadas, entre 
elas a inadequação de ser uma empresa S.A. na re-
dação inicial – isso foi retirado – e a preocupação de 
que essa empresa ou o hospital universitário pudesse 
atender planos de saúde particulares, o que também 
foi retirado da pauta nessa nova proposta, na conver-
são da medida provisória. Com isso ainda, a criação 
dos conselhos vem permitir muito mais transparência 
para a gestão das universidades. Dessa forma, a ne-
gociação encaminhada favoreceu a compreensão do 
nosso pessoal do Sindicato e da Universidade do Piauí.

 O SR. ASSIS MELO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, Deputado Assis Melo votou con-
forme a orientação do partido.

 O SR. RICARDO TRIPOLI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ricardo Tripoli também votou conforme a orientação 
do partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem votar 
nas próximas terá abonadas as votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Assis Melo.
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O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna comunicar aos meus 
pares a realização do 4º Encontro Sindical Nacional 
do PCdoB, que aconteceu nesse final de semana em 
Salvador. Os duzentos e cinquenta sindicalistas, de 24 
Estados, que participaram do evento, aprovaram reso-
luções que apontam uma nova etapa da ação sindical 
dos comunistas. 

Foram aprovadas duas prioridades para a parti-
cipação do PCdoB no movimento sindical: a necessi-
dade de o partido disputar a hegemonia das entidades 
sindicais e avançar na construção partidária entre os 
trabalhadores. 

Para cumprir esses objetos, encontra-se na or-
dem do dia a transição da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB) para uma nova fase, 
com o fortalecimento da atuação da Central. Por isso, 
teremos que fazer investimento político e material, 
para cumprir a tarefa de disputa da hegemonia do 
movimento sindical. 

Essa tarefa, para ter efetividade, precisa ser ali-
cerçada no crescimento partidário. Todo o partido, e 
não só as Secretarias Sindicais, deve se comprometer 
com um plano de filiação de novos quadros sindicais. 
Essas filiações devem se associar ao esforço para 
estruturar a vida militante dos dirigentes e militantes.

Destaco, Sr. Presidente, como ponto alto do en-
contro, as três intervenções do Presidente Nacional 
do Partido, Renato Rabelo. Na abertura, ele discorreu 
sobre a conjuntura política do País, as perspectivas do 
Governo Dilma e o papel do PCdoB na atual etapa da 
luta política do Brasil.

No dia seguinte, contextualizou os desafios da 
atualidade dos comunistas, em particular na frente sin-
dical. No encerramento, abordou uma questão-chave 
para compreender o papel do partido, que precisa 
combinar duas questões essenciais: ter princípios e 
ser contemporâneo.

O 4º Encontro Sindical Nacional do PCdoB con-
solidou a unidade ampla sobre os desafios políticos e 
organizativos da frente sindical, definiu um rumo claro 
e concreto para o próximo período e, pelo conteúdo 
dos debates e resoluções, pode ser um divisor histó-
rico na vitoriosa trajetória dos comunistas.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o preço da energia elétrica em 
nosso País tem causado muita preocupação a todos 
os consumidores, em razão do seu forte impacto nas 
despesas domésticas e também nas atividades pro-
dutivas, em que representa parcela significativa tanto 
nos custos operacionais quanto nos administrativos. 

A forma como são reajustadas anualmente as 
tarifas do setor, de acordo com critérios estabelecidos 
no processo de privatização das companhias de eletri-
cidade, na década de 1980, garante a essas empresas 
uma remuneração plenamente reajustada a cada 12 
meses, obviamente com crescentes ônus a todos os 
usuários clientes dos respectivos serviços. 

Além do mais, Sr. Presidente, tal sistemática 
contribui para que a inflação permaneça presente no 
cenário econômico nacional, dado que a referida regra 
significa indexação dos preços, em verdadeiro círculo 
vicioso que realimenta de maneira continuada os ín-
dices inflacionários.

Mas há outro fator ainda mais preponderante na 
composição dos preços de energia elétrica para os 
consumidores brasileiros: a incidência de inúmeros 
adicionais a título de impostos e contribuições, que one-
ram demasiadamente as contas a serem pagas pelas 
pessoas físicas e jurídicas de quaisquer atividades. Ao 
todo são 11 incidências de encargos e tributos sobre 
o valor básico da conta de consumo, alguns de difícil 
compreensão, que se acumulam retirando bilhões de 
reais a cada ano do conjunto da sociedade brasileira.

É forçoso reconhecer que se trata de uma área 
extremamente estratégica para o Brasil e, por isso, 
requer muito planejamento por parte do governo e, 
principalmente, grandes investimentos públicos e pri-
vados, sob pena de vivermos sob a ameaça de apa-
gões como os ocorridos ao final do século passado e 
nos primeiros anos da década de 2000. Felizmente, o 
Governo Federal, desde o primeiro mandato do Presi-
dente Lula, desenvolveu sério programa de ampliação 
da capacidade energética, construindo novas usinas 
hidrelétricas e melhorando os sistemas de geração e 
distribuição de energia, nas mais diferentes regiões 
do País.

No entanto, ainda persiste a elevada carga de 
tributos e outras contribuições sob diferentes denomi-
nações, que tornam a energia elétrica no Brasil uma 
das mais caras do mundo, com reflexos, é evidente, 
na questão da competitividade de nossos produtos e 
da economia nacional como um todo. 

Agora mesmo, por exemplo, prorroga-se por 25 
anos a Reserva Global de Reversão, em conformidade 
com o texto da Medida Provisória nº 517 em votação 
nesta Casa, e que deverá atingir 2 bilhões de reais de 
receita no corrente ano. Cabe lembrar que essa Reser-
va foi constituída em 1957, com o propósito de indeni-
zar possíveis retomadas de concessões pelo governo, 
mas que, por desuso, formou um bolo de bilhões de 
reais sem qualquer aplicação durante longo período. 

Na realidade, o Governo do Presidente Lula pas-
sou a utilizar esses recursos para financiar o progra-
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ma Luz para Todos, importante política pública que já 
retirou da escuridão e do atraso comunidades inteiras 
de regiões mais isoladas deste imenso Brasil. O com-
promisso da Presidenta Dilma, de continuar investindo 
fortemente no objetivo de levar luz elétrica a todos os 
brasileiros, constituiu-se na garantia para legitimar a 
prorrogação da Reserva Global de Reversão.

Mas, Sr. Presidente, é preciso abrandar a carga 
tributária incidente sobre a conta de energia elétrica 
paga pelos brasileiros. Recorro ao exemplo que me é 
muito próximo, ou seja, o da elevada conta de ener-
gia vigente nos perímetros de irrigação, na região 
do Rio São Francisco, onde os produtores há muito 
reivindicam a diminuição dos respectivos valores, re-
almente abusivos e insuportáveis pelas importantes 
atividades agrícolas que ali se realizam, dependentes 
fundamentalmente do sistema de irrigação movido a 
energia elétrica.

Daí o meu renovado apelo, Sr. Presidente, no 
sentido de que o governo revise a atual composição 
dos preços finais de energia elétrica, retirando parcelas 
de encargos que tanto oneram os consumidores em 
geral. E para os produtores das áreas irrigadas do São 
Francisco, torna-se essencial um tratamento diferen-
ciado, com significativa redução do valor da energia, 
a fim de que possam manter suas atividades, conti-
nuar produzindo e contribuir para o desenvolvimento 
regional e nacional. 

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

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Líderes presentes, venho à tribuna 
registrar minha indignação com a inclusão da Medida 
Provisória 517 em regime de urgência na pauta de 
votações deste plenário.

Ora, Sr. Presidente, há matérias em tramitação 
nesta Casa que são realmente urgentes e cuja votação 
vem sendo adiada, semana após semana, há anos. Al-
gumas já tramitam há mais de uma década, como é o 
caso da regulamentação da Emenda 29, que aguarda 
votação desde o ano 2000.

A nossa Constituição determina que a edição 
de medidas provisórias só se dará em casos de re-
levância e urgência. E não basta apenas um desses 
atributos. É indispensável a combinação de ambos. E 
este, definitivamente, não é o caso da MP 517, que, 
além de não cumprir tal determinação, traz em seu 
texto um dispositivo que institui o RENUCLEAR, Re-
gime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Usinas Nucleares.

É inadmissível, Sr. Presidente, que um país ter-
ritorialmente favorável à implementação de fontes de 
energia limpa e renovável, forneça recursos e incen-

tivos fiscais para a ampliação do modelo energético 
nuclear. Esta MP, além de atropelar proposições real-
mente urgentes, põe o Brasil na contramão da história 
ao fomentar a construção de mais usinas nucleares.

Vivemos um momento reforçado pelo drama vi-
vido recentemente no Japão, que é propício para a 
reflexão sobre os rumos da política nuclear no Brasil. 
Esses recursos previstos pela MP devem ser investi-
dos em pesquisas e utilização de energias alternativas 
mais baratas e seguras. 

Esta Casa legislativa não está cumprindo o seu 
papel, não está respondendo ao que a sociedade 
espera de nós. É um absurdo a inclusão desta MP 
Frankenstein em regime de urgência. Uma colcha de 
retalhos que dispõe sobre temas díspares como usinas 
nucleares, banda larga e Reserva Global de Reversão 
(RGR), este um encargo do setor elétrico pago pelas 
empresas concessionárias. Isso é uma afronta às de-
mandas realmente urgentes da sociedade.

Precisamos, Sr. Presidente, definir com clareza o 
que é urgência. E o que define a urgência não é a pres-
sa do governo em aprovar suas inúmeras MPs. O que 
define urgência são as necessidades da população. E 
é esse o nosso papel como legisladores, responder a 
esses anseios e às demandas com elaboração de leis 
e regulamentação de emendas. Ou seja, precisamos 
legislar e não apenas referendar medidas provisórias 
equivocadas como é o caso desta MP 517.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PP
Teresa Surita PMDB
Presentes de Roraima: 8

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB
Luiz Carlos PSDB
Professora Marcivania PT
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Presentes de Amapá: 7
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PARÁ

André Dias PSDB
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Presentes de Pará: 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC
Presentes de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Carlos Magno PP
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Presentes de Rondônia: 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Presentes de Acre: 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu DEM
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Presentes de Tocantins: 8

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Gastão Vieira PMDB
Hélio Santos PSDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Presentes de Maranhão: 15

CEARÁ

André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Presentes de Ceará: 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT
Hugo Napoleão DEM
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Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Presentes de Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Presentes de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB
Presentes de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT

Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT
Presentes de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB
Presentes de Alagoas: 9

SERGIPE

Almeida Lima PMDB
Andre Moura PSC
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Presentes de Sergipe: 8

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Arthur Oliveira Maia PMDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT
Erivelton Santana PSC
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT
José Nunes DEM
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Joseph Bandeira PT
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PSC
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Presentes de Bahia: 39

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP

Marcos Montes DEM
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Presentes de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Presentes de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB
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Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Presentes de Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva DEM
Eli Correa Filho DEM
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob

Guilherme Campos DEM
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Junji Abe DEM
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar PSC
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Dib PSDB
Presentes de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM
Neri Geller PP
Roberto Dorner PP
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Presentes de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Presentes de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Delegado Waldir PSDB
Flávia Morais PDT
Heuler Cruvinel DEM
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB
Marina Santanna PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB
Presentes de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
André Zacharow PMDB
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT

Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra DEM
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PMDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Presentes de Paraná: 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Jorge Boeira PT
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini DEM
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Zonta PP
Presentes de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
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Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT
Marcon PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes de Rio Grande do Sul: 29

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 489 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.
Presença no painel: 280 Senhoras Deputados e Senho-
res Deputados
 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Professora Marcivania PT 
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 5

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 8

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
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Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 7

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 11

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 

Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT 
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
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Newton Cardoso PMDB 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 30

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 25

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 

Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dimas Ramalho PPS PvPps
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Missionário José Olimpio PP 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 39

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
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Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Delegado Waldir PSDB 
Flávia Morais PDT 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
João Arruda PMDB 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 13

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Luci Choinacki PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 9

RIO GRANDE DO SUL

Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob

Bohn Gass PT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 13

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à Ordem do Dia.

 A SRA. CARMEN ZANOTTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
com relação à Medida Provisória nº 520, eu não posso, 
como profissional da enfermagem e gestora da saúde 
no Estado de Santa Catarina, me furtar de pronunciar.

Essa medida provisória resolve, sim, a situação 
das pessoas que estão contratadas pelas fundações 
nas universidades, que são em torno de 26 mil traba-
lhadores contratados pelo regime CLT. Porém, o que 
ela traz no seu corpo? Ela fere a autonomia universi-
tária, o ensino e a pesquisa, Sr. Presidente.

Portanto, eu quero colocar para as Sras. Depu-
tadas e os Srs. Deputados a emenda da Deputada 
Alice Portugal que visa apoiar as universidades. Fica 
menos mal acatarmos da forma como está proposto 
pela Deputada Alice do que aprovarmos o texto como 
ele está na íntegra.

Por quê, Sr. Presidente? Com todo o respeito a 
todos os diretores de hospitais deste nosso Brasil, aos 
hospitais universitários, aos hospitais filantrópicos e aos 
hospitais públicos estaduais, afirmo que o problema 
não está na gestão, está no dinheiro que se recebe 
para prestar o serviço. Sete reais pelo raio X de crânio 
não cobrem o filme, meus senhores e minhas senho-
ras. O valor repassado para as emergências cobre em 
torno de 30% do custo de uma emergência. Pagamos 
menos de 50% do custo de uma diária de UTI. Quan-
do falo nós, incluo-me, porque fui gestora do Sistema 
Único de Saúde. 

Acredito no sistema público implantado no Bra-
sil, mas não podemos confundir falta de recursos fi-
nanceiros com gestão. Podemos ter, sim, problemas 
pontuais. Agora, são heróis os diretores dos hospitais 
universitários, os diretores dos hospitais filantrópicos 
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e os gestores municipais e estaduais do Sistema Úni-
co de Saúde.

Portanto, sou favorável à proposta da Deputada 
Alice, porque pelo menos apoia, e não fere a questão 
da universidade no ensino e na pesquisa. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputada. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um re-
querimento sobre a mesa.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, 
por favor. 

Tivemos aqui uma tentativa de entendimento para 
fazer uma aglutinativa. É uma solução política para pa-
cificar o entendimento em torno de um assunto que vai 
ser problemático de qualquer maneira, para qualquer 
lado. E estamos em cima da hora, temos que votar, 
porque dia 1o isso tem que estar votado no Senado.

O entendimento era pegar a Emenda nº 3, da 
Deputada Alice Portugal, aqui referida, e a transformar 
numa aglutinativa, como o § 1º do art. 1º, dizendo que 
é em apoio. Ponto. 

Por que isso? Porque isso facilitaria que no Sena-
do eles apenas fizessem uma supressão, ou, deixando, 
permitiria que o Poder Executivo melhor examinasse o 
assunto e daí houvesse o veto a esse parágrafo. Não 
haveria prejuízo para ninguém.

Começamos esse entendimento e, de repente, 
ele desandou. Não era V.Exa. quem estava presidindo. 

Não quis deixar de fazer esse comunicado, por-
que as universidades continuam fazendo contato, en-
viando torpedo. As opiniões são muito contraditórias, 
divergentes, e acho que temos uma responsabilidade 
grave nesse momento. 

Se V.Exa. puder consultar o Relator para saber 
se ele revê sua posição – ele que já havia admitido 
esse acordo, esse entendimento —, se ele pode rever. 
Aliás, eu o consulto. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Relator 
está aqui para falar. Pediu a palavra. Vou passar a pa-
lavra a S.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se fizermos esse pa-
rágrafo primeiro, acho que tudo se resolverá. Senão, 
manifesto também aqui a minha opinião contrária à 
medida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Com a palavra o Relator. É só para superar essa 

fase e passar às votações.
O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Sem revisão 

do orador.) – Há algumas incompreensões. Fizemos 
um trabalho de profundidade, ouvindo os diversos 
setores envolvidos na questão. Primeiro, em nenhum 
momento feri a autonomia universitária. Inclusive está 

peremptório aqui, na formatação do art. 3º, que toda 
a constituição da instituição tem que observar o art. 
207 da Constituição Federal, artigo que trata da auto-
nomia universitária, preservado, com certeza, nesse 
projeto de conversão.

Segundo, a universidade não é obrigada a for-
matar o convênio com a empresa. Não há nenhu-
ma obrigação, por parte de qualquer universidade no 
Brasil, que determine que ela faça o convênio com a 
EBSERH. Não tem. Se formos ler todo o projeto não 
vamos encontrar isso aí.

Terceiro, no que compete à EBSERH, esta em-
presa teve uma dimensão maior do que só as univer-
sidades. Porque há instituições congêneres, como o 
INCA, no Rio de Janeiro, como outros hospitais no 
País afora, que prestam serviços de ensino, pesquisa, 
atendimento ao SUS, Santas Casas de Misericórdia e 
podem contratar administração. Mas em todos os itens 
da competência da EBSERH está o termo “apoiar” 
quando se fala de instituições federais.

Vemos: apoiar o ensino, no inciso II, do § 4º; 
apoiar a execução do plano de ensino, no inciso III; 
prestar serviço de apoio, no inciso IV; prestar serviço 
de apoio, no inciso V; exercer outras atividades ineren-
tes à finalidade do estado social.

Então, a EBSERH não quer tomar o lugar da 
universidade. O seu modelo é nosso, não importamos 
nenhum modelo estrangeiro. Inclusive atendemos a 
necessidade de tirar o S.A, de Sociedade Anônima, 
para atender aos pleitos colocados; ampliamos o prazo 
da contratação de regime simplificado para dar uma 
garantia aos servidores que já prestam serviços, que 
já têm expertise, que já trabalham naqueles hospitais, 
que têm familiaridade, tal como aquela funcionária que 
há 12 anos está no hospital universitário recebendo 
um cheque, dentro de um envelope, todo mês, sem 
qualquer vínculo empregatício. Aí, sim, está a crise, aí 
está o problema, porque a universidade muitas vezes 
é obrigada a tirar do seu custeio, do seu investimento 
em ensino e pesquisa para pagar esses servidores 
que não têm vínculo com a universidade. 

É exatamente isso que procuramos fazer nesse 
projeto: dar garantia a 25.562 servidores, que estão 
numa situação precária, em fundações, em ONGs, em 
terceirizações diretas, através até de empresas tercei-
rizadas. Nós estamos desprivatizando, tornando esse 
servidor um servidor público de fato, dentro de um regi-
me celetista em que ele poderá inclusive se beneficiar 
das leis trabalhistas que regem o País.

Então, queremos dar celeridade, modernidade, 
cobrando, sim, eficiência, mas não eficiência na rapi-
dez dos planos privados. Estamos cobrando essa efi-
ciência no plano de ensino, para que a universidade 
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hoje forme doutores, médicos, enfermeiros na ampli-
tude da necessidade. Quem está aqui em Brasília que 
precisa de um pediatra, de um clínico geral, sente a 
dificuldade de encontrar essa especialidade, nos fins 
de semana, nos serviços de urgência ou emergência, 
porque a universidade hoje tem uma formação muito 
mais voltada para as cadeiras em especialidades que 
não são necessariamente aquelas vinculadas à saúde 
pública do País.

É necessário que o Ministério da Saúde, pela 
primeira vez, assuma a responsabilidade pelos hos-
pitais universitários, porque até ontem os hospitais 
universitários eram regidos e dirigidos, única e exclu-
sivamente, pelo MEC. Nós fizemos questão de colocar 
no Conselho de Administração a responsabilidade do 
Ministério da Saúde junto com a do Ministério da Edu-
cação, reconhecendo a importância que têm os reito-
res, através da ANDIFES, e reconhecendo a prestação 
dos servidores universitários, através da FASUBRA e 
dos conselhos universitários. 

Não desrespeitamos o servidor universitário, muito 
pelo contrário, reconhecemos também a necessidade 
do controle social, incluindo-os também no conselho 
consultivo, que fará um controle social dos trabalhos 
a serem exercidos pela EBSERH.

Sr. Presidente, não vamos mais tumultuar, não 
vamos mais criar celeuma, porque a medida provisó-
ria é clara. Há 1 mês está à disposição de todos os 
Líderes desta Casa. Eu fechei o primeiro relatório no 
dia 3 de maio. Quer dizer, praticamente, há 1 mês. 
Estamos com esse relatório à disposição de todas as 
Lideranças. Nunca me neguei a discutir o texto desse 
relatório com nenhum Parlamentar desta Casa, com 
nenhuma organização vinculada à universidade. Só 
com a ANDIFES eu estive três vezes, e duas vezes 
com os diretores de hospitais de clínicas, exatamente 
para que tirássemos o melhor proveito, com seriedade, 
dando oportunidade à universidade de harmonização 
na gestão dos seus hospitais universitários e institui-
ções congêneres, prevendo melhorar a qualidade do 
atendimento do serviço público de saúde no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Bom, pelo 

pronunciamento feito aqui pelo nobre Relator, Depu-
tado Danilo...

A SR. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, por 
gentileza. Eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós pre-
cisamos votar. Enquanto isso, V.Exas. podem ir con-
versando, tratando desse assunto, tentando chegar a 
um entendimento.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

a votação será simbólica. Já há acordo de Líderes. E, 
por simbologia, nós vamos retirar o cordão umbilical 
que há quase um século liga os hospitais universitários 
das matrizes universitárias brasileiras. 

É sofisma dizer que essa empresa não fere a au-
tonomia universitária. Além de ferir, ela cria subsidiárias 
que não precisam de licitação para serem constituídas. 
Qualquer sociedade privada poderá assumir a admi-
nistração dos hospitais universitários e congêneres. 
Apenas 2,3% dos hospitais brasileiros são hospitais 
universitários. Está-se fazendo uma comparação en-
tre água e óleo. O hospital da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, criado no período da ditadura, 
recebe 600 milhões por ano, enquanto os hospitais 
das outras 42 universidades recebem 92 milhões, 82 
milhões por ano. É uma realidade completamente di-
ferente. O problema não é de gestão; o problema efe-
tivo é de recursos. 

Portanto, a empresa poderia ser de contratação, 
de apoio para resolver o problema dos 26 mil. Porque 
também é sofisma dizer que os reitores e diretores não 
estão obrigados a contratualizar a empresa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputada.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Para concluir, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O debate 
já encerrou.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Eles não estão 
obrigados a “contratualizar” a empresa, porque, se 
não o fizerem, o Tribunal de Contas os criminaliza-
rá, levando-os a processo, e, quem sabe, à cadeia. É 
compulsória, na prática, por causa da herança de uma 
terceirização absolutamente desordenada, múltipla, 
anárquica, que foi feita neste País. Não por culpa do 
nosso Governo. 

O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente.
A SRA. ALICE PORTUGAL – Então, Sr. Presi-

dente, não há consenso; é um problema de conteúdo 
de matéria fina em relação ao maior celeiro de qua-
dros na saúde brasileira. Há 95% da pesquisa. Votar 
isso, inclusive simbolicamente, é um desrespeito à 
excelência da pesquisa e do ensino universitário na 
área de saúde.

O conselho a que o Relator se refere é da em-
presa. 

(O microfone é desligado.)
O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente, há infor-

mações equivocadas. Peço a palavra para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu quero 

pedir...
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar, 

Sr. Presidente.
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O SR. NEWTON LIMA – Há duas informações 
equivocadas que precisam ser corrigidas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O debate 
acabou, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas o 
debate já acabou. Nós precisamos cumprir o Re-
gimento da Casa. V.Exas. terão condições depois 
de falarem.

O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente, V.Exa. 
nos estimulou a conversarmos um pouco sobre isso, 
e eu preciso corrigir duas informações.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas V.Exa. 
conversa aqui, entre eles.

O SR. NEWTON LIMA – Ah! Pois não. Não no 
microfone. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520-A, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 520-A, de 2010, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pú-
blica denominada Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH e 
dá outras providências; tendo parecer do 
relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário e entregue à Mesa, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa desta MPV e das Emendas de n.ºs 
1 a 36, 38, 39, 41, 43, 46 e 48 a 51; pela 
inconstitucionalidade das de nºs 37, 40, 
42, 44, 45 e 47 e pela injuridicidade das 
de nºs 37, 52, 53 e 54; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e, total ou parcial, 
das Emendas de nºs 1, 2, 4, 5, 15, 21, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 49 e 50 na forma do 
Projeto de Lei de Conversão apresentado, 
e pela rejeição das Emendas de nºs 3, 6 
a 14, 16 a 20, 22 a 29, 36, 38, 39, 41, 43, 
46, 48 e 51 (Relator: Dep. Danilo Forte).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA

“Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 117, VI, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, a retirada da pauta da Medida Provisória 
nº 520, de 2010.”

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 

Deputado Ivan Valente, Vice-Líder do PSOL.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que o debate no plenário provou que estávamos certos 
em querer fazer um debate mais aprofundado sobre 
essa questão, porque aqui a pressa, a ligeireza, pode 
indicar que teremos uma proposta aprovada que não 
sirva às universidades brasileiras e nem à saúde pú-
blica brasileira, e venhamos a ter um tipo de gestão de 
hospitais públicos que não interessa ao povo brasileiro.

Então, em primeiro lugar, quero dizer que os 
hospitais universitários brasileiros são estratégicos. 
Lá se praticam ensino, pesquisa e extensão. Lá há a 
responsabilidade de se produzir mais de 90% da pes-
quisa nacional. E aqui foi dita algo muito importante: 
uma coisa é a gestão e outra coisa é o financiamento.

Então, esse modelo... Dizer assim: “Tal hospital 
é bom”. Mas ele tem financiamento? Diverge. Está fal-
tando dinheiro. Aí coloca-se a culpa na gestão.

Quero dizer que o que está sendo feito aqui em 
particular é o seguinte: para combater e provar que os 
modelos de fundações estão cheios de terceirizações... 
E com a criação dessa empresa vamos ter até “quar-
teirizações”, porque o regime de contratação é cele-
tista. Quero reafirmar minha posição contrária a isso. 

Nas universidades – e isso é universidade. Para 
mim, hospital universitário é universidade e hospital 
público central é hospital público financiado pelo SUS 
– quero funcionários concursados segundo o Regime 
Jurídico Único; quero lá controle social, para que o 
funcionário que não exerça o seu trabalho com dig-
nidade esteja sujeito a processo, sirva ao público. É 
disso que se trata. 

Por isso, não posso concordar, Sr. Presidente, com 
um modelo que vai trabalhar com uma forma privada de 
gestão. Aqui reside o problema. O outro problema é de 
financiamento. Essa história de gestão é a forma que 
se inventou para dizer que o problema é de eficácia, 
de eficiência etc. Na minha opinião, isso enfraquece o 
sistema público, o Sistema Único de Saúde.

Por isso, o PSOL quer demarcar posição sobre 
esse ponto. Nós necessitaríamos que uma proposta 
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como essa passasse por projeto de lei, que fosse sub-
metida a um debate na Câmara dos Deputados e no 
Senado a respeito da saúde pública, da formação uni-
versitária do setor de saúde; uma discussão sobre se 
fere a autonomia universitária, como se mostrou aqui 
polêmica essa questão. E a gestão. Essa é a questão 
principal. Na verdade, nós vamos estabelecer um mo-
delo privatista, tanto de contratação quanto de gestão. 
Eu tenho medo dessa lógica de eficiência na saúde, 
porque ela trabalha contra a vida e a favor do lucro.

Por isso, o PSOL é contra votar essa medida 
agora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
votar rapidamente, em virtude ao adiantado da hora.

Sou contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 

mais oradores. 
Encerrada a discussão.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o requerimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 

e os Srs. Parlamentares que são favoráveis ao reque-
rimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O outro 
requerimento é de idêntico teor. Portanto, está pre-
judicado.

Então, declaro encerrada a discussão, porque já 
havia sido votado um requerimento, concluindo com 
a discussão.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE  
O SR. PRESIDENTE

REQUERIMENTO

Requer a retirada de proposição cons-
tante da Ordem do Dia.

“Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts 117, VI, 

c/c 101, “a”, 1 e 83 parágrafo único, II, “c”, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, a retirada de pauta da Ordem do Dia da 
MP 520/10.

Sala das Sessões em, Dr. Paulo César, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PR, PRB, 
PTdoB, PRTB, PRP, PHS, PTC, PSL.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há reque-
rimentos aqui para votação por grupo de artigos, por 
emendas uma a uma e, depois, requerimento de votação 
nominal. Mas o Líder do PT, Deputado Paulo Teixeira, 
pediu a palavra, para falar como Líder do partido. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento de votação por grupos de artigos, 
também assinado pelo Deputado Ivan Valente.

REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO  
POR GRUPO DE ARTIGOS

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 189, § 4º 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, a votação por grupo de artigos da Medida 
Provisória nº 520, de 2010.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 

– Ivan Valente, Vice-Líder do PSOL.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Ivan Valente, para falar a favor 
da matéria. (Pausa.) 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ele não vai falar, não. Vamos votar. Falar contra agora. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ivan Valente, V.Exa. vai falar? (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
encaminhamento contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Trata-se de 
requerimento de votação por grupo de artigos. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, para falar a favor da matéria, à Deputada 
Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Sem revisão da oradora.) – Agradeço a gentileza ao 
Deputado Ivan Valente. 

Sr. Presidente, a votação por grupo de artigos se-
ria muito útil, porque poderíamos fazer uma correção 
no DNA da matéria. O DNA é deletério; corta o cordão 
umbilical das universidades com seus hospitais; me-
nospreza a natureza do binômio docente-assistencial; 
transforma o hospital apenas em um hospital de assis-
tência, sem dúvida uma grande função. Mas os hospitais 
universitários não são somente, Relator, hospitais de 
assistência; são hospitais de assistência e de ensino, 
onde se faz, se ensina e se aprende. 

A votação por grupo de artigos poderia, efetivamen-
te, tratar das subsidiárias, porque, quando se diz que é 
unicamente pública, não se revela que está escrito no cor-
po do texto que a subsidiária é contratada sem licitação. 
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Em outro artigo se diz que ela é eminentemente 
pública e que não fere a autonomia universitária, mas 
o conselho não é um conselho com o diretor da Facul-
dade de Medicina, de Farmácia, de Odontologia, de 
Nutrição. Não. É da empresa, com a benesse de que 
– como disse o nobre Relator – seria incluída a FASU-
BRA, que me pediu que dissesse que não autoriza o 
seu nome no corpo do relatório. 

Objetivamente, a votação por grupo de artigos 
nos daria a oportunidade de resolver o problema dos 
terceirizados, porque, quando o Relator diz que não é 
obrigado a contratualizar, é um sofisma. Porque, se o 
reitor ou o diretor não contratualizarem, serão presos, 
serão criminalizados pela decisão que há 6 anos o Tri-
bunal de Contas da União indicou que fosse resolvida.

Então, objetivamente, Sr. Presidente, votar por grupo 
de artigo me dá a oportunidade de, neste encaminhamen-
to, mais uma vez dizer, já que não haverá encaminhamento 
de votação, que sou contra a matéria. Eu sou filha de um 
hospital universitário, vivo num hospital universitário, sou 
farmacêutica e bioquímica de um hospital universitário, 
e tenho consciência de que não é o problema de gestão 
que os trava e, sim, a falta de recursos.

E, objetivamente, estaremos desvinculando. De 
meu partido, eu, a Deputada Jandira, o dois Deputados 
cearenses, se aqui estivessem, João Ananias e Chico 
Lopes. A Deputada Perpétua e o Deputado Assis vota-
remos contrariamente à matéria, e outros mais, como a 
Deputada Manuela d’Ávila, o Deputados Miro Teixeira, 
que levanta a mão, o Deputado Protógenes e outros. 
Votaremos contrariamente à matéria, simbolicamente.

Possivelmente este Plenário, se tivesse a chance de 
discutir, teria a oportunidade, talvez, de mostrar respeito, 
porque o velho Edgard Santos, na Bahia, está virando na 
cova. Os diretores são contra, os reitores lavaram as mãos, 
mas a comunidade universitária está de olho na gente!

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra, Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votar de uma 
forma única todos os artigos é muito mais rápido. Nos-
so encaminhamento é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o requerimento.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 

e os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao re-
querimento permaneçam como se acham. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento de votação de emendas uma a uma.

REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO DE EMENDAS 
UMA A UMA

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 189, § 

3º do Regimento Interno da Câmara dos De-
útados, a votação de emenda por emenda da 
Medida Provisória nº 520, de 2010.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 

– Ivan Valente, Vice-Líder do PSOL.”

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todos que nos ajudam a realizar esta sessão, que são 
os servidores, e todos que nos acompanham paciente-
mente, o que está acontecendo aqui revela uma coisa 
muito interessante do ponto de vista legislativo: nós, 
pela estrutura do sistema e pela ditadura das medidas 
provisórias, jogamos todo o nosso esmero legislativo no 
debate de MPs – que é, via de regra, o que nos resta.

Alguns tentam embutir ideias de leis as mais di-
ferenciadas na barriga de aluguel das MPs, que, às 
vezes, são muito estéreis. Felizmente, em boa hora, 
aquela ideia estapafúrdia de juntar Residência Médi-
ca com flexibilização da Lei de Licitações, em função 
da Copa do Mundo, que se aproxima – e o atraso e 
o superfaturamento estão sempre próximos de nós 
–, foi abortada, já que estamos usando termos rela-
cionados à fecundação. Já o segundo debate acabou 
se tornando fecundo de uma medida provisória que, 
aparentemente, era tranquila.

Mas nada é tão tranquilo assim. Nada é absolu-
tamente consensual.

Queremos discutir artigo por artigo, porque aqui 
se trata de continuar o processo – que o PT de outro-
ra tanto questionou na era Fernando Henrique – de 
privatização de setores públicos. 

Os hospitais universitários têm que ser a excelên-
cia da instituição pública, porque neles se realiza, no 
concreto da dor, do sofrimento, da busca pela saúde do 
paciente pobre – a grande maioria no Brasil –, a pes-
quisa, o ensino e, obviamente, a extensão, elementos 
fundamentais da universidade pública. Está inscrito, 
esculpido na Constituição brasileira.

Lula não podia, no último dia de seu Governo, ter 
tido aquele gesto – que parece ter sido o coroamento de 
sua incoerência histórica. Parece que ele queria sair da 
vida para entrar na história, a aspiração de todo homem 
público, de todos que vivem na dimensão da política. 
Mas, muitas vezes, por alguns gestos, pode-se sair da 
história para cair na vida privada. Vemos o Governo en-
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frentando problemas sérios nessa imbricação do públi-
co com o privado, e o nosso queridíssimo Palocci não 
quer se explicar – aliás, igualzinho à Deputada Jaqueli-
ne Roriz, que hoje abriu mão de depor no Conselho de 
Ética. Meu Deus! Está dispensando o direito de defesa!

A frase para encerrar: votar artigo por artigo é 
nos valorizarmos e defendermos a universidade pú-
blica, gratuita e de qualidade e o serviço de pesquisa, 
ensino e extensão, que os nossos, os seus e os das 
universidades públicas hospitais permitem.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos para falar contra.

Vamos à votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 

e os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao re-
querimento permaneçam como se acham. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-
mento de votação nominal.

Para falar a favor, Deputado Ivan Valente.

REQUERIMENTO DE VOTAÇÃO NOMINAL

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 186, II do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que a votação do mérito da Medida Provisória 
nº 520, de 2010, seja feita por processo nomi-
nal de votação.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 

– Chico Alencar, Líder do PSOL.”

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, sei que muita gente quer 
ir para o Piantella, por isso estou segurando a sessão. 
Estão cansados da maratona de ontem. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu que-
ria, neste momento, também fazer um apelo a tantos 
quantos aqui querem votar essa matéria. Aqui não es-
tamos tratando de uma questão simples. Isso aqui tem 
uma imensa simbologia para a saúde pública, para a 
educação pública. Hospital universitário é exatamen-
te essa fusão do setor de educação com o de saúde. 
É dele que sai a formação da Medicina brasileira, da 
assistência à saúde brasileira com maior qualidade. 

E os hospitais universitários chegaram ao ponto a 
que chegaram por falta de financiamento, não por causa 
de má gestão. Isso precisa ser um marco divisório. Não 
podemos ter um relatório que diz que estão uma porcaria 
os hospitais universitários e não põe o dedo na ferida, 
que é o sucateamento dos hospitais públicos e univer-
sitários, por desvios do Sistema Único de Saúde, por 
não se votar a Emenda 29 e por uma série de questões.

Em segundo, lugar, temos aqui uma outra discus-
são: criar uma empresa só para gerenciar um proble-
ma, os 26 mil terceirizados que foram detectados pelo 
TCU, que colocou um prazo? E não é planejamento 
estratégico. Não estamos discutindo criar uma empre-
sa estatal para que haja um conjunto de hospitais que 
recebam verbas, para que se preste concurso público 
para contratar mais gente; que se agende o serviço 
público, mas não para fazer esse sistema de gestão 
com metas, comparações e com essa lógica criada de 
terceirização e, agora, de quarteirização, eliminando o 
Regime Jurídico Único e criando filiais em cada hos-
pital – o que é o pior de tudo.

Quero ainda me referir à seguinte questão: para 
um trabalhador da saúde a pior coisa que pode acon-
tecer é estabelecer esse tipo de comparação e metas 
de desempenho. É o que acontece no Estado de São 
Paulo. Nós conhecemos e repudiamos esse método 
da eficácia do rendimento.

Por isso, Sr. Presidente, nós somos a favor de 
que a votação seja nominal.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar, 
Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos para falar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 
e os Srs. Deputados que forem favoráveis ao reque-
rimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Aprovado.
O SR. CHICO ALENCAR – Orientação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Oriente na 

próxima votação, Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – ESTÁ 

APROVADO.
O SR. CHICO ALENCAR – Eu pedi uma gene-

rosidade, uma licença regimental.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Contra o meu voto.
O SR. CHICO ALENCAR – Queremos orientar.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Contra o voto 
e com o protesto de Alice Portugal.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Contra o voto do 
Deputado Dr. Paulo César.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o parecer do Relator na parte que manifesta opinião 
quanto ao não atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e de sua adequa-
ção financeira e orçamentária nos termos do art. 8º da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar, o PSOL, por 1 minuto.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria bom 
que todos orientassem.

Será que esta medida provisória obedece aos 
critérios de constitucionalidade, na medida em que 
fere o princípio da Carta Magna de ensino, extensão 
e pesquisa das universidades públicas e o da autono-
mia universitária?

Esta empresa que se está pensando em criar 
aqui e consolidar, a partir da medida provisória, clara-
mente, pela dinâmica e pela lógica do empreendimento 
privado, vai interferir nessa autonomia.

A ideia do lucro está cada vez infectando mais 
a saúde no Brasil. Isso vai ser introduzido no próprio 
ambiente universitário. Os servidores públicos, joias 
preciosas que tocam o Estado, que tocam o Legislati-
vo, mais do que nós, servidores públicos temporários, 
governantes temporários, reitores temporários, ficam 
apequenados com esta medida.

Portanto, o PSOL é contra esta medida provisória, 
que só tem urgência e relevância para quem quer ganhar, 
lucrar, privatizar. Não consulta os interesses públicos.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aquelas 

Sras. e Srs. Deputados que forem pela aprovação per-
maneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Com o voto contrário 
do PSOL.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Contra o meu voto, Sr. Presidente.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Contra o meu voto.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Contra o meu 
voto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em se-
parado.

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º 

combinado com o art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do § 2º do art. 1º 
do PLV apresentado à MP 520/10.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB

DESTAQUE DE BANCADA

Requer destaque para votação em se-
parado de emenda.

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º 

combinado com o art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 9, 
oferecida à MP 520/10.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011.” 
– Duarte Nogueira, Líder do PSDB

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 22 apre-
sentada à MP 520/2010.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 
2011. – Antônio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, e § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 28, 
apresentada à MP 520/2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
Democratas

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à votação do mérito.

Em votação o projeto de lei de conversão, ofe-
recido pelo Relator da Comissão Mista, ressalvados 
os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aquelas 
Sras. e Srs. Parlamentares que forem pela aprovação 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

A MATÉRIA ESTÁ, ENTÃO, APROVADA 
– A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010 
– NA FORMA DO PROJETO DE CONVER-
SÃO APRESENTADO, RESSALVADOS OS 
DESTAQUES.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Ressalvados os votos con-
trários do PSOL.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Contra o meu voto.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR, RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Com o meu voto 
contrário.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ressalvados 
os votos contrários do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com os 
votos contrários.

 O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Está faltando som aqui, Pre-
sidente. Está faltando som. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estou lhe 
ouvindo perfeitamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Isso desgasta. Só para 
dizer isso: está faltando som. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Paulo Teixeira, Líder do PT, pediu a palavra como Líder.

Enquanto isso, há quatro destaques aqui do PSDB 
e do Democratas. Eu pergunto aos Líderes se estão 
mantidos os destaques. (Pausa.)

Deputado Paulo Teixeira, por favor.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, venho à tribuna esta noite, e 
peço a atenção de V.Exas., porque durante a tarde o 
Deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, 
não sei se ele se encontra neste momento no plenário 
– parece-me que não – fez uma coletiva de imprensa 
e acusou o Ministro Antonio Palocci, dizendo que o 
Ministro Antonio Palocci teria atuado a favor de uma 
empresa a que prestou consultoria e que, na atuação 
que ele teria feito dentro do Governo, teria consegui-
do resolver, em 40 dias, uma restituição de impostos 
no valor de 8 milhões de reais. E essa restituição de 
impostos teria sido uma contrapartida para uma doa-
ção eleitoral da Presidenta Dilma Rousseff. E ele fez 
uma série de acusações, de ilações, acusações duras 
em relação ao Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci.

E ele diz – entre aspas – aqui na sua acusação:

“Não quero chegar ao ponto de dizer que 
há envolvimento da campanha, mas quero que 
se explique essas doações, porque ele (Paloc-
ci) era um dos arrecadadores da campanha. É 
preciso que Dilma dê ordem ao Palocci para 
que a sujeira que está na Casa Civil não che-
gue no gabinete da Presidência, afinal há in-
dícios fortes de tráfico de influência. 

Ainda de acordo com os dados apresen-
tados pelo parlamentar do PSDB, a empresa 
WTorre S.A., cliente da consultoria de Palocci, 
reivindicou a restituição de Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica relativos dos anos-base de 
2007 e 2008. O dinheiro foi liberado pela Re-
ceita Federal em apenas um mês e meio após 
o pedido, em duas operações com diferença 
de quatro minutos entre uma e outra”.

Pasmem, Srs. Deputados, horas depois a Recei-
ta Federal, em nota, apresenta os fatos. Quais são os 
fatos apresentados pela Receita Federal? 

A Receita Federal diz, em nota, para a imprensa, 
publicada na tarde de hoje, dia 25 de maio de 2011, 
que o primeiro pedido de restituição de Imposto de 
Renda feita por essa empresa WTorre foi protocolado 
no dia 17 de abril de 2009 e o recurso foi liberado no 
dia 6 de outubro de 2010. O segundo pedido foi pro-
tocolado no dia 17 de abril de 2009 e foi pago em 24 
de agosto de 2010.

Mas a Receita deu uma outra informação: o pa-
gamento desse recurso se deu por ordem judicial. Não 
foi uma decisão administrativa. Portanto, o pagamento 
se deu por ordem judicial, sem que o Deputado Fer-
nando Francischini...

Não tive a oportunidade de conhecê-lo anterior-
mente, mas o Deputado Fernando Francischini, do 
Paraná, é delegado de polícia. Portanto, na condição 
de delegado de polícia, fez uma apuração precipitada. 
Mas, ainda que tivesse feito uma apuração precipitada, 
não deveria ter feito acusações levianas, como fez, ao 
Ministro Antônio Palocci, nesta tarde.

O que eu quero aqui trazer aos Deputados e 
às Deputadas é que, a partir da matéria da Folha de 
S.Paulo, o então Deputado Antônio Palocci tinha uma 
empresa de consultoria. A sua empresa de consultoria 
prestou serviços para uma série de empresas brasilei-
ras, e prestou serviços dentro da lei – rigorosamente 
dentro da lei. Ele emitiu notas da prestação de servi-
ços, pagou impostos.

Aqui nós podemos ter divergências de qualquer 
natureza em relação ao Ministro Palocci, mas não há, 
em qualquer ambiente brasileiro, quem não reconhe-
ça que o Ministro Palocci é uma pessoa que exerceu 
cargos, funções importantes; é uma pessoa que tem, 
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sobre a história do Brasil, um papel fundamental; foi uma 
pessoa que fez uma transição de um momento difícil 
da economia brasileira e que permitiu, posteriormente, 
que tivéssemos o momento que vivemos hoje de cres-
cimento, geração de emprego e distribuição de renda.

Portanto, o Ministro Palocci, para qualquer bra-
sileiro, está qualificado para prestar qualquer tipo de 
serviço privado. E não há quem possa dizer que ele 
não tenha a qualificação para falar dos assuntos que 
fala e possa trabalhar.

Foi feita uma pesquisa recentemente que de-
monstrou que 270 Srs. Deputados e Sras. Deputadas 
têm assuntos privados, têm empresas, têm consulto-
rias. E a legislação que hoje vige no País foi a legis-
lação obedecida pelo então Deputado Palocci, hoje 
Ministro da Casa Civil. Podemos mudar a legislação; 
podemos repensar a nossa legislação, mas ele atuou 
conforme a lei.

Pasmem, senhores! De onde saíram essas in-
formações? Elas saíram da Prefeitura de São Paulo. 
Essas informações saíram da Secretaria de Finanças 
de São Paulo, e possivelmente tenha havido quebra de 
sigilo dessas informações em São Paulo. E quem é o 
Secretário de Finanças de São Paulo? É o Sr. Mauro 
Ricardo, que foi Secretário de Fazenda de José Serra. 
Portanto, aquele que advogou por 3 meses durante a 
campanha eleitoral, que acusou a gravidade da quebra 
de sigilo fiscal de uma de suas filhas.

Hoje estamos diante de um fato grave: houve 
uma quebra de sigilo fiscal do Ministro Palocci. Mas 
tudo isso tem que ser apurado, mas isso não dispen-
sa o Ministro Palocci de prestar as informações. E é 
o que ele vem fazendo. Ele prestou a informação via 
Comissão de Ética Pública; a pedido da Oposição, está 
prestando as informações através do Procurador-Geral 
da República.

Mas o que não podemos admitir são calúnias 
como essas que foram feitas na tarde de hoje, irres-
ponsáveis, daqueles que deveriam ter a responsabili-
dade de acusar com provas, mas não com acusações 
levianas, que não resistem a uma tarde e que atribuem 
operações de campanha, esquemas de lavagem, como 
aquelas acusações que foram trazidas inclusive pelo 
Líder do Democratas, na manhã de hoje, na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle. 

O que a Oposição está fazendo é irresponsável. 
Ela quer tirar da pauta política o que o Governo está 
fazendo para colocar, esta pauta aqui, para que a so-
ciedade brasileira diga… Mas, se quiser fazê-lo, tem 
que fazer com maior responsabilidade, com maior 
senso de credibilidade. E o que o PSDB fez, através 
do Deputado Francischini, hoje foi uma calúnia, calú-
nia. E isso é inadmissível na disputa política. A disputa 

política bem feita tem que ser de alto nível. Não pode 
baixar o nível, como foi feito nesta tarde pelo Deputado 
do PSDB. Não admitimos que isso aconteça. 

E se a Oposição quiser fazer um debate, nós es-
tamos dispostos a fazê-lo, porque nós queremos que 
o Governo continue a governar, porque foi eleito pelo 
povo brasileiro para governar o Brasil, para continuar 
o crescimento, emprego, distribuindo renda, tratando 
da educação, da saúde, da segurança pública, con-
trolando a inflação. E não vamos aceitar que o PSDB, 
o Democratas e segmentos do PPS queiram colocar 
esse tema no lugar dos temas que o povo elegeu para 
governar o Brasil.

Por isso, eu quero aqui dizer que o copo trans-
bordou. E nós queremos discutir com a Oposição. É 
inaceitável fazer o que fez. Se isso foi feito com quebra 
de sigilo bancário, igualmente é inaceitável. Nós pro-
pusemos um endurecimento da legislação para que-
bra de sigilo bancário. O Deputado Fernando Ferro foi 
o então Relator desse tema. Mas nós não aceitamos 
a calúnia e a diminuição do debate político, como foi 
feito na tarde de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. FERNANDO FRANCISCHINI – Questão 

de ordem, Sr. Presidente. 
Fui citado – art. 74, inciso VII. Fui citado como 

leviano pelo Deputado e tenho o direito de me mani-
festar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. foi 
citado como leviano?

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI – Citado 
como leviano e como calúnia também, Sr. Presidente. 
Acho que tenho direito a um mínimo de espaço, como 
Parlamentar, pelo Regimento Interno da Câmara, pelo 
menos para fazer uma defesa. Venho solicitar isso a 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou dar 1 
minuto a V.Exa. para fazer a sua defesa.

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB-PR. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Um mi-
nuto é pouco tempo, Sr. Presidente, mas eu quero rela-
tar, tenho uma admiração grande pelo Líder, Deputado 
Paulo Teixeira. Eu fui chamado de leviano.

Mesmo quando passou o pior momento na Lide-
rança do PT, defendendo cooperativas de maconha 
num país que está assolado pela violência, pelo crime 
organizado, eu, como uma pessoa ligada ao comba-
te às drogas, achei melhor o próprio PT lidar com a 
questão interna.

Mas quanto ao Francenildo, ao Palocci, quem 
sabe de quebra de sigilo bancário é o Palocci. O próprio 
Governo, do PT, está brigando entre si, dizendo se é 
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ou não, se foi Francenildo ou não que vazou, dizendo 
que vazou do próprio Gabinete do Palocci.

Eu queria dizer, Deputado Paulo, que agora eu 
acabei de divulgar do meu gabinete a decisão judicial, 
que é de fevereiro de 2011. A citada ordem judicial, 
que teria determinado o pagamento, é um mandado 
de segurança. Mandado de segurança não determina 
à Receita Federal realizar pagamentos.

Tenho certeza de que estamos agora no mo-
mento do jus esperniandi e eu acho que faz parte do 
jogo democrático. Agora, em nenhum momento nós 
acusamos o Ministro Palocci. 

Eu acho que é o momento de ele vir e dizer para 
mim, cara a cara, aqui: Olha, é um absurdo o que você 
falou. Não teve tráfico de influência. Os documentos 
que estão sendo disponibilizados...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclua, 
Deputado.

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI – Para con-
cluir, Sr. Presidente. 

Eu acho que faz parte do jogo democrático, mas 
acho que o Ministro Palocci – e por isso a divulgação 
desses documentos – é importante estar aqui. É im-
portante vir dizer para a opinião pública brasileira, 
que aguarda uma resposta, vinte vezes o patrimônio 
em 4 anos. 

Como nós vamos explicar para quem está assis-
tindo à TV Câmara, agora, que alguém em 4 anos... 
Cento e sessenta e sete funcionários públicos, Depu-
tado Paulo Teixeira, foram demitidos nos últimos anos 
pelo Governo, por enriquecimento ilícito, e tenho cer-
teza de que nenhum dos valores chegou perto desses 
milhões que apareceram na conta dessa projeto.

Eu fico muito triste, mas venho aqui e digo que eu 
não vou esmorecer. Vou continuar firme e vou continu-
ar cobrando do Ministro Palocci a sua presença aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há desta-

que sobre a mesa.
Requerimento para destaque de votação em se-

parado do § 2º do art. 1º do PLV apresentado à MP 
nº 520, de 2010.

Assina o Líder do PSDB.
“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º 

combinado com o art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do § 2º do art. 1º 
do PLV apresentado à MP 520/10.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011 – 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB.” 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) Para falar 
a favor, Deputado Marcus Pestana.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na verdade, este destaque visa minimizar os 
danos do equívoco presente.

Vamos deixar claro aqui: nós votamos a toque 
de caixa uma construção jurídica institucional da pior 
qualidade. Nós tínhamos 4 anos, e aí ficou muito claro 
o que está em jogo. 

Ficou muito claro o que está em jogo nas falas do 
Ivan Valente, do Prof. Newton, do Nazareno e na minha 
fala quais são as 3 posições em jogo. O Ivan, muito co-
erentemente, defendendo a autonomia universitária e o 
Regime Jurídico Único. É uma posição que eu critico, 
mas respeito pela consistência. O PSOL e o PCdoB 
foram consistentes aqui ao defenderem um modelo 
de gestão. Nós nos colocamos claramente contrários 
a esta gambiarra muito mal construída ao apagar das 
luzes. Aí, o Prof. Newton, ex-Reitor, ex-Presidente da 
ANDES, o Prof. Newton que tem agora um mandato 
de Deputado, não deve se lembrar, mas fizemos um 
debate na minha cidade de Juiz de Fora numa greve, 
quando ele defendia um aumento irreal de salários, e 
eu, como economista, ponderei se não estava exage-
rado o índice. Mas o Prof. Newton, fazendo uma lei-
tura apressada do então Ministro Bresser Pereira, e 
o Nazareno, que é meu querido amigo do CONASS, 
tentam manusear – é crise de identidade ideológica 
do PT. Eles incorporaram o patrimônio do PSDB, mas 
fazem uma leitura precária do Bresser Pereira sobre o 
espaço público não estatal. O que é criado aqui é um 
monstrengo institucional que vai criar... É a crônica da 
morte anunciada.

Prof. Newton, vir com essa história de herança 
maldita de FHC, pelo amor de Deus! A decisão do TCU 
é de 2006. O Governo Lula teve 4 anos para trabalhar 
essa questão. Não venham com essa de transferir 
para o grande Presidente Fernando Henrique Cardo-
so a inépcia, a improvisação de, ao apagar das luzes, 
no prazo limite concedido pelo TCU, uma construção 
jurídica institucional de péssima qualidade. 

Votaram, portanto. Quero deixar claro o voto do 
PSDB – foi tão a toque de caixa que os partidos não 
puderam nem orientar – contra a medida provisória. 

Leiamos o artigo do grande jurista Ives Gandra 
sobre a invasão do Judiciário em nosso terreno e a 
cooperação do Congresso Nacional com essas deci-
sões mal discutidas, cujo debate tem a profundidade 
de um pires. 

Infelizmente é a crônica da morte anunciada. Os 
conflitos virão, começando pela nomeação do presiden-
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te da estatal. E, depois, os conflitos entre os reitores e 
diretores com o presidente da estatal e com a diretoria.

Enfim, o PT perde consistência, faz uma incorpo-
ração extremamente precária do patrimônio ideológico 
do PSDB e vem com uma medida provisória para a 
qual estamos tentando uma política de minimização 
de danos. 

Ontem tivemos uma noite histórica, mas infeliz-
mente hoje estamos votando a toque de caixa. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado Newton Lima.

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer ao Deputado 
Marcus Pestana por ter-me citado, contado as nossas 
passagens bonitas em defesa da universidade. 

S.Exa. esqueceu-se de contar que, sob o meu 
comando na Presidência da ANDES, nós conseguimos 
conquistar, para todas as universidades federais, um 
regime que defendeu o nosso estatuto, o nosso salário, 
a nossa aposentadoria, a nossa dignidade. Foi um dos 
maiores avanços da história da universidade brasileira. 

Esqueceu-se também de dizer que em nenhum 
momento eu disse herança maldita. Eu disse que co-
meçava, como V.Exa. sabe, na década de 90. Fui Pre-
sidente da ANDIFES, em 1995. O que afirmei foi que 
o Governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, 
jamais procurou construir uma solução para o desca-
labro que afetava 26 mil servidores – perdão – não 
servidores, mas precarizados nos hospitais públicos. 
E isso V.Exa. não pode negar. 

Quero dizer a todos nesta noite, encaminhando 
contrariamente a este destaque, que estão em jogo 100 
mil pessoas, 26 mil famílias que, por causa do descaso 
anterior, inclusive do Governo Fernando Henrique, não 
encontraram solução de segurança jurídica, do ponto 
de vista da sua contratação funcional. 

Quero discordar do argumento de que não tem 
autonomia, de que esse modelo é esdrúxulo. Esse mo-
delo, Sr. Deputado Marcus Pestana, é exitoso, aprovado 
em Porto Alegre. E a autonomia está garantida, porque 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ligada 
do ponto de vista acadêmico e assistencial ao HCPA, 
jamais questionou a autonomia da relação do HCPA 
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É 
esse modelo existoso, e não um modelo esdrúxulo, que 
deu certo. Está na Constituição, na legislação brasileira, 
e nós queremos replicá-lo para quarenta e cinto outros. 

Para terminar, falar em privatização, Deputado, 
é só ler com cuidado. Por favor, leia com cuidado o § 
1º do art. 3º.

As atividades da empresa pública, como é o caso 
da EMBRAPA que nos orgulha, as atividades de pres-
tação de serviço, de assistência médica hospitalar e la-

boratorial de que trata o caput do artigo serão inseridas 
integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. Isso é a publicização. É o fim da privatiza-
ção que as fundações, fomentadas em outros tempos, 
provocaram. Fecha-se a dupla porta. Entra numa porta 
só do SUS. É isso que queremos: hospitais públicos 
de qualidade, nossos briosos servidores com situação 
funcional garantida e com modelo gerencial exitoso.

Por fim, é errado falar, como exposto pelos brio-
sos companheiros do PCdoB, que o problema não é 
de gestão, é de dinheiro. Precisamos resolver os dois 
problemas nos hospitais. Número um, certamente de 
gestão, que esta medida provisória resolve. Número 
dois, verbas para a saúde. 

A Emenda 29 que nos une tem de ser aprovada 
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

– Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há mais 

oradores inscritos.
Passamos à votação.
Chamei o Deputado Duarte, mas S.Exa. não es-

tava aqui. Passou na lista, Deputado Mendes Thame, 
mas eu lhe inscrevo na próxima para V.Exa. poder uti-
lizar a palavra.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o destaque.

§ 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidi-
árias de âmbito regional para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social, com as mes-
mas características estabelecidas no caput.

 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
– Sr. Presidente, peço a palavra para orientar, então. 
Não posso?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar, como vota a Liderança da Minoria?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
É só 1 minuto?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É só 1 mi-
nuto, rigorosamente 1 minuto, Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Perfeito.

Sr. Presidente, estamos observando aqui que, 
além da inconstitucionalidade no art. 207 da Cons-
tituição, que é o que viola a autonomia universitária, 
também fere o art. 37 que diz que somente por lei es-
pecífica poderá ser criada uma autarquia e autorizada 
a instituição de empresa pública, de sociedade de eco-
nomia mista e de fundação, cabendo à lei complemen-
tar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação.
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Vejam o seguinte: este artigo permite que se 
crie subsidiárias sem citar o número, podendo chegar 
a milhares de cargos aqui por uma delegação. É um 
cheque em branco, sem necessidade. Porque, no art. 
1º, já autorizava que fossem criadas filiais em outras 
Unidades da Federação.

Então, isso não é nenhum trem da alegria nem 
transatlântico da alegria, é um estaleiro da alegria, pois 
vai criar muitos e muitos cargos.

Nós encaminhamos contra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-

putados que forem pela permanência do texto original 
permaneça como se encontram. (Pausa.)

APROVADA A PERMANÊNCIA DO TEXTO ORI-
GINAL.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa destaque para votação em separado da Emen-
da nº 9.

Assina o Líder do PSDB.

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 2º 

combinado com o art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 9, 
oferecida à MP 520/10.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011.. 
– Duarte Nogueira, Líder do PSDB.” 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao Deputado Duarte Noguei-
ra. (Pausa.) Não se encontra.

Para falar a favor, concedo a palavra à Deputada 
Alice Portugal.

Temos de mudar aqui.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Pela Liderança do 

PSDB, estou pedindo...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ah, não, há 

um critério diferente. Só um pouquinho, Deputada Alice 
Portugal. Aqui, como se trata de votação de emenda, 
então o autor da emenda, o autor do destaque e o Re-
lator têm direito a usar da palavra.

O autor do destaque não está. Não pode, portanto, 
fazer uso da palavra. Então, fala o autor da emenda, 
e o Relator não precisará se pronunciar porque já se 
pronunciou bastante em relação a esta matéria.

A autora da emenda.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é lamen-
tável que, de um clique, nós separemos os hospitais 
universitários da administração universitária.

Além do objeto da inconstitucionalidade, nós te-
mos a circunstância efetiva de que há uma natureza 
compulsória da contratação por parte das universida-
des a tal empresa, porque, senão, não se resolverá o 
problema dos 27 mil.

A emenda visa que esta empresa seja uma empre-
sa de apoio, que resolverá o problema desta natureza 
híbrida dos regimes de trabalho. Nós temos servidores 
estatutários, e servidores celetistas seriam a partir de 
agora abrigados na empresa. E alto lá, não resolve o 
problema porque só serão reconduzidos por 2 anos. 
Depois, entrarão na vala comum da seleção pública.

Então, os gestores ficam protegidos. Estamos 
protegendo gestores, mas estamos de um só golpe 
separando os hospitais universitários do corpo da uni-
versidade, porque o seu conselho não será da universi-
dade, será da empresa, com algumas concessões do 
Relator. A sua direção não será dos senhores diretores 
dos hospitais, eleitos. E nós todos defendemos isso.

Eu quero dizer que para garantir esse formato de 
universidade nós – e eu fui da FASUBRA no mesmo 
período em que o Prof. Nilton foi da ANDES – fizemos 
dezenas de greves, lutas, ajudamos a eleger nosso 
Governo com essas lutas e contestamos modelos 
exóticos. Eu lamento que nesta noite, sob a inspiração 
de técnicos do nosso Governo, estejamos aprovando 
esse modelo exótico. 

É isso o que está sendo votado e aprovado nesta 
noite: uma empresa dirigirá o Hospital Universitário da 
Federal da Bahia, da Federal Fluminense, os hospitais 
da Federal do Rio de Janeiro, sem necessariamente 
fazer com que o seu conselho e a sua direção sejam 
dos hospitais, sejam da carreira da universidade.

Essa é uma verdade inexorável. Está escrito no 
texto da MP, está referendado no relatório do Relator. 
E, objetivamente, sem verificar inclusive a opção de 
cada Deputado, de cada Deputada, votou-se, simbo-
licamente, esse absurdo. Os fundadores dos hospitais 
universitários devem estar se revirando na sepultura 
em função dessa definição.

Portanto, sem sofismas, Sr. Presidente, está-se 
votando a entrega dessas administrações. E, objetiva-
mente, a emenda serviria para transformar a medida 
provisória em uma empresa de apoio, que resolveria 
o problema da ilegalidade de contratação de 27 mil 
servidores e não adulteraria o seu caráter público, gra-
tuito e autônomo, do ponto de vista da universidade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem, 
Deputada. Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a emenda destacada. 

O inciso I do art. 4º passa a vigorar com a se-
guinte redação:
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Art. 4º Compete à EBSERH:
I – Apoiar a administração das unidades hospi-

talares na prestação de serviços de assistência médi-
co-hospitalar e laboratorial à comunidade, no âmbito 
do SUS;

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

A EMENDA FOI REJEITADA.
 O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Com voto favorável 
do Deputado Dr. Paulo César.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, sobre 
a mesa o terceiro destaque, para votação em separado 
da Emenda nº 22 apresentada à MP 520/2010, que foi 
assinado pelo Deputado Efraim Filho.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 22 apre-
sentada à MP 520/2010.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
DEM.”

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Falará o 
autor do destaque, que é o Deputado Efraim Filho. 
Depois, falaria o autor da emenda, que não está em 
plenário. O Relator irá se abster de comentar o referi-
do destaque da votação em separado dessa emenda. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão 
do orador.) – O diálogo é muito bem-vindo, Sr. Presi-
dente. V.Exa. não costuma agir com essa rapidez tão 
grande. Eu acredito que o Relator tem muito a debater 
ainda com a Casa.

Mas, Sr. Presidente, os argumentos que embasam 
a apresentação dessa Emenda nº 22 dizem respeito 
exatamente à tentativa de inserção no art. 8º, Sr. Re-
lator. A previsão de que aqueles funcionários, aqueles 
servidores que serão cedidos para realização de ati-
vidades de assistência à saúde e administrativas da 
EBSERH, a empresa que está sendo criada, só pode-
rá ocorrer caso não haja prejuízos ou ônus adicionais 
para os órgãos cedentes. Porque, como se costuma 
dizer na linguagem popular, “além da queda, o coice”. 
Porque, além de ser retirada e ser ferida de morte a 
autonomia, imaginem só que, para essa empresa ser 
constituída, esses servidores que serão cedidos sai-
rão exatamente de onde prestavam serviços, que já 
são precários.

Melhor dizendo, não é porque a situação dos 
hospitais universitários hoje é precária que temos que 

transformar em precária também a situação desses 
servidores. Eles serão cedidos, mas deixarão vácuos, 
lacunas e espaços vazios cuja reocupação será difícil.

Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, nosso argu-
mento é exatamente para inserir no art. 8º essa pre-
visão de que apenas poderão ser cedidos servidores 
se não houver prejuízos ou ônus adicionais para quem 
cede, para que não fique ainda mais debilitado aquele 
serviço precário que já se oferece.

Então, Sr. Presidente, dentro dessa questão é 
importante ressaltar um ponto. Falamos aqui da auto-
nomia das universidades que é ferida de morte, e aí 
se acrescenta a previsão do art. 207 da Constituição, 
dizendo que será respeitada a autonomia. Porém, mais 
adiante, já afirma a medida provisória e a nova lei que 
se estabelece que a empresa e seus estatutos serão 
criados por ato do Poder Executivo.

Então, essa autonomia, mais uma vez volto a di-
zer, é precária, está prejudicada, ferida de morte. As 
universidades e os hospitais universitários hoje têm 
uma noite para não ter o que comemorar, e esses ser-
vidores ficarão num limbo, num vácuo, sem preencher 
uma lacuna, e ficará prejudicado o órgão cedente, que 
é de onde eles vêm.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o destaque. 

Altera o caput do art. 8º da MP nº 520, de 31 de 
dezembro de 2010, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 8º – Na hipótese do de que trata o art. 7º, os 
servidores de cargo efetivo e exercício na instituição 
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH pode-
rão ser a ela cedidos para a realização de atividades 
de assistências à saúde e administrativas, desde que 
não traga nenhum prejuízo ou ônus adicional para o 
órgão cedente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-
putados que forem favoráveis à emenda permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

A EMENDA FOI REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 

mesa o último destaque que temos.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, e § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 28, 
apresentada à MP 520/2010.
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Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais uma 
vez o autor do destaque é o Deputado Efraim Filho, 
que fará uso da palavra.

Depois falaria o autor da emenda, Deputado Pau-
derney Avelino, que não se encontra neste plenário. O 
último a se pronunciar será o Relator. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, como forma 
de marcar posição e deixar registrada a nossa defesa 
da autonomia universitária, citamos o art. 10, em seu 
§ 1º, para a inserção que queremos acrescentar – e 
pedimos a sensibilidade do Relator —, que exatamente 
diz respeito a essa aprovação do estatuto por um ato 
exclusivo do Poder Executivo. 

Queremos acrescentar o seguinte texto: “O esta-
tuto social da EBSERH será criado por uma comissão” 
– por uma comissão – “formada por representantes 
dos hospitais universitários e definirá a composição, 
as atribuições e o funcionamento dos seus órgãos 
societários.”

Se é uma empresa que vai administrar os hospi-
tais universitários, por que não aproveitar a experiên-
cia de quem está no dia a dia, de quem convive com 
seus sabores e dissabores, com as suas aventuras e 
desventuras? 

Então, Sr. Presidente, é lamentável que nesse 
ato de criação estejamos perdendo tanta experiência 
acumulada de homens e mulheres que dedicaram sua 
vida ao serviço público, especialmente aos Hospitais 
Universitários.

Aqui, de um debate reprimido que ocorreu hoje 
nesta Casa no tocante a essa matéria, pudemos ob-
servar pessoas experientes que acrescentaram mui-
to ao debate. Se o diálogo tivesse sido prioridade, se 
não tivesse um timing, uma ampulheta cuja areia já 
se acaba para o Governo, quem sabe poderíamos ter 
avançado muito mais.

Então, Sr. Relator, essa é a colaboração, a con-
tribuição que oferecemos, de que o estatuto social 
dessa empresa, o estatuto social da EBSERH será 
criado por uma comissão formada por representantes 
dos Hospitais Universitários.

Vamos aproveitar essa experiência! Vamos pres-
tigiar o profissional! Vamos dar espaço para que essa 
autonomia universitária seja prestigiada pelo menos 
nesse período de transição! Que essa transição não 
seja feita de forma ditatorial! Que essa transição não 
seja feita exclusivamente pelos olhos da especulação! 
Muita gente fala que esta é a oportunidade de suca-
tear para que seja o primeiro passo da privatização.

Então, que essa transição realmente resguarde 
a autonomia universitária, que esse discurso não seja 
utilizado para confrontar os universitários que querem 
esse caminho, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Sr. Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
mais oradores inscritos.

Passamos, portanto, à votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação. 
Dê-se ao § 1º do art. 10 da MP nº 520, a seguin-

te redação:

Art. 10 –  ...............................................
§ 1º – O Estatuto social da EBSERH 

será criado por uma comissão formada por 
representantes dos hospitais universitários, 
e definirá a composição, as atribuições e o 
funcionamento dos seus órgãos societários.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis à emenda 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADA. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 520-B DE 2010 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 14 DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares – EBSERH; 
altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro 
de 2009; e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso 
II do art. 5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, e no art. 5o do Decreto-Lei no 900, de 29 de 
setembro de 1969 , denominada Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – EBSERH, com personali-
dade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 
vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de 
duração indeterminado. 

§ 1º A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, repre-
sentações, dependências e filiais em outras unidades 
da Federação.

§ 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidi-
árias de âmbito regional para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social, com as mes-
mas características estabelecidas no caput . 
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Art. 2o A EBSERH terá seu capital social integral-
mente sob a propriedade da União.

Parágrafo único. A integralização do capital so-
cial será realizada com recursos oriundos de dotações 
consignadas no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro. 

Art. 3o A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, assim como a prestação às instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres de ser-
viços de apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-
-aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 
da Constituição Federal, a autonomia universitária.

§ 1º As atividades de prestação de serviços de 
assistência médico-hospitalar e laboratorial de que 
trata o caput inserir-se-ão integralmente e exclusiva-
mente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as orien-
tações da política nacional de saúde, de responsabi-
lidade do Ministério da Saúde.

§ 3º É assegurado à EBSERH o ressarcimento 
das despesas com o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de as-
sistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados 
os valores de referência estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 4o Compete à EBSERH:
I – administrar unidades hospitalares, bem como 

prestar serviços de assistência médico-hospitalar, am-
bulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comu-
nidade, no âmbito do SUS;

II – prestar às instituições federais de ensino su-
perior e a outras instituições congêneres serviços de 
apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-aprendizagem 
e à formação de pessoas no campo da saúde públi-
ca, mediante as condições que forem fixadas em seu 
estatuto social;

III – apoiar a execução de planos de ensino e 
pesquisa de instituições federais de ensino superior 
e de outras instituições congêneres, cuja vinculação 
com o campo da saúde pública ou com outros aspectos 
da sua atividade torne necessária essa cooperação, 
em especial na implementação da residência médica 
multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS;

IV – prestar serviços de apoio à geração do co-
nhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas 
nos hospitais universitários federais e a outras institui-
ções congêneres;

V – prestar serviços de apoio ao processo de 
gestão dos hospitais universitários e federais e a ou-
tras instituições congêneres, com implementação de 
sistema de gestão único com geração de indicadores 
quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 
metas; e

VI – exercer outras atividades inerentes às suas 
finalidades, nos termos do seu estatuto social. 

Art. 5o É dispensada a licitação para a contratação 
da EBSERH pela administração pública, para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

Art. 6o A EBSERH, respeitado o princípio da au-
tonomia universitária, poderá prestar os serviços re-
lacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. 

§ 1o O contrato de que trata o caput estabelece-
rá, entre outras:

I – as obrigações dos signatários;
II – as metas de desempenho, indicadores e pra-

zos de execução a serem observados pelas partes;
III – a respectiva sistemática de acompanhamento 

e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem 
aplicados; e

IV – a previsão de que a avaliação de resultados 
obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e 
observância de prazos pelas unidades da EBSERH, 
será usada para o aprimoramento de pessoal e me-
lhorias estratégicas na atuação perante a população 
e as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos 
recursos destinados à EBSERH.

§ 2o Ao contrato firmado será dada ampla divul-
gação por intermédio dos sítios da EBSERH e da en-
tidade contratante na internet. 

§ 3º Consideram-se instituições congêneres, para 
efeitos desta Lei, as que desenvolvam atividades de en-
sino e de pesquisa na área da saúde e as que prestem 
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 7o Na hipótese de que trata o art. 6o, os ser-
vidores titulares de cargo efetivo em exercício na ins-
tituição federal de ensino ou instituição congênere que 
exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH 
poderão ser a ela cedidos para a realização de ativida-
des de assistência à saúde e administrativas. 

§ 1o Ficam assegurados aos servidores referidos 
no caput os direitos e vantagens a que façam jus no 
órgão ou entidade de origem. 

§ 2o A cessão de que trata o caput ocorrerá com 
ônus para o cessionário. 

Art. 8o Constituem recursos da EBSERH:
I – recursos oriundos de dotações consignadas 

no orçamento da União;
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II – as receitas decorrentes:
a) da prestação de serviços compreendidos em 

seu objeto;
b) da alienação de bens e direitos;
c) das aplicações financeiras que realizar;
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, 

foros, dividendos e bonificações; e
e) dos acordos e convênios que realizar com en-

tidades nacionais e internacionais;
III – doações, legados, subvenções e outros re-

cursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e

IV – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. O lucro líquido da EBSERH será 

reinvestido para atendimento do objeto social da em-
presa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva 
legal e da reserva para contingência.

Art. 9º A EBSERH será administrada por 1 (um) 
Conselho de Administração, com funções deliberativas, 
e por 1 (uma) Diretoria Executiva e contará ainda com 
1 (um) Conselho Fiscal e 1 (um) Conselho Consultivo. 

§ 1o O estatuto social da EBSERH definirá a com-
posição, as atribuições e o funcionamento dos seus 
órgãos societários. 

§ 2o O Conselho de Administração da EBSERH 
terá, como membros natos, representantes do Ministério 
da Saúde, do Ministério da Educação, da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior – ANDIFES e, observando o dispos-
to no art. 2º da Lei n° 12.353, de 28 de dezembro de 
2010, da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores 
das Universidades Brasileiras – FASUBRA, sem pre-
juízo da composição que será definida no estatuto 
social da empresa.

§ 3o O Conselho Consultivo da EBSERH exerce-
rá o controle social da empresa, será paritariamente 
constituído por representantes da sociedade civil, in-
clusive dos usuários, e do Estado, na forma estabele-
cida no estatuto social dela e sem prejuízo de outros 
meios de fiscalização por parte da sociedade civil, e 
terá a seguinte composição:

I – 1 (um) representante do Conselho Nacional 
de Saúde;

II – 1 (um) representante do Conselho Federal 
de Medicina;

III – 1 (um) representante da Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior – ANDIFES;

IV – 1 (um) representante da Federação dos Sin-
dicatos de Trabalhadores das Universidades Brasilei-
ras – FASUBRA; e

V – 1 (um) representante da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – OAB.

§ 4º A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo não será remunerada e será 
considerada como relevante serviço social.

§ 5o Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto 
da EBSERH. 

Art. 10. O regime de pessoal permanente da EB-
SERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho- 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, e legislação complementar, condicionada a 
contratação à prévia aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo único. Os editais de concursos públi-
cos para o preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH poderão estabelecer, como título, o cômpu-
to do tempo de exercício em atividades correlatas às 
atribuições do respectivo emprego. 

Art. 11. Fica a EBSERH, para fins de sua im-
plantação, autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo 
por tempo determinado. 

§ 1o A celebração de contratos temporários de 
emprego para fins de implantação da EBSERH só po-
derá ocorrer durante os primeiros 180 (cento e oitenta) 
dias contados da sua constituição. 

§ 2o Os contratos temporários de emprego de 
que trata o caput poderão ser prorrogados uma única 
vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ul-
trapasse 5 (cinco) anos. 

§ 3o A contratação por meio do processo seletivo 
simplificado de que trata o caput poderá ser feita me-
diante análise de currículo, observados os quantitativos 
aprovados pelos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Educação. 

Art. 12. A EBSERH poderá celebrar contratos 
temporários de emprego com base nas alíneas a e b 
do § 2o do art. 443 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, mediante processo seletivo sim-
plificado, observado o prazo máximo de duração es-
tabelecido no seu art. 445. 

Art. 13. Ficam as instituições federais de ensino 
autorizadas a ceder à EBSERH, no âmbito e durante 
a vigência do contrato de que trata o art. 6o, bens e 
direitos necessários à sua execução.

Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens 
serão devolvidos à instituição cedente.

Art. 14. A EBSERH e suas subsidiárias sujeitar-
-se-ão à fiscalização dos órgãos de controle interno 
do Poder Executivo e ao controle externo exercido 
pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de 
Contas da União. 
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Art. 15. A EBSERH fica autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência privada, nos termos 
da legislação vigente. 

Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput 
poderá ser feito mediante adesão a entidade fechada 
de previdência privada já existente. 

Art. 16. Os Estados poderão autorizar a criação 
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Art. 17. Os arts. 4º, 5º, 6º e 8º da lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
III – comprovar, anualmente, da forma 

regulamentada pelo Ministério da Saúde, a 
prestação dos serviços de que trata o inciso 
II, com base nas internações realizadas e nos 
atendimentos ambulatoriais prestados.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 5º  ..................................................
Parágrafo único. A entidade deverá man-

ter o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES atualizado, em conformidade 
com a forma e com o prazo determinado pelo 
Ministério da Saúde.”(NR)

“Art. 6º A entidade de saúde que presta 
serviços exclusivamente na área ambulatorial 
deverá observar o disposto nos incisos I e II 
do art. 4º, comprovando, anualmente, a pres-
tação dos serviços no percentual mínimo de 
60% (sessenta por cento).”(NR)

“Art. 8º Não havendo interesse de contra-
ção pelo Gestor local do SUS dos serviços de 
saúde ofertados pela entidade, no percentual 
mínimo a que se refere o inciso II do art. 4º, 
a entidade poderá comprovar a aplicação de 
percentual da sua receita em gratuidade na 
área da saúde, da seguinte forma: 

§ 2º A receita prevista no caput será a 
efetivamente recebida da prestação de servi-
ços de saúde.”(NR)

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Depu-
tado Danilo Forte, Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Parlamentares que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA. 
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Parabe-
nizo o Relator pela produção de seu relatório, pelo 
trabalho que realizou e pela condução do processo 
de votação dessa matéria. O Deputado Danilo Forte 
está de parabéns.

 O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
fazendo uma consulta aos demais Líderes partidários 
sobre a questão da Medida Provisória nº 519. Trata-
-se de uma ajuda humanitária, em que o Brasil fará a 
doação de arroz, de feijão, de milho e de leite. Ela está 
expirando na próxima quarta-feira. Falei com diversos 
Líderes da base e da Oposição e o próprio Líder Vac-
carezza. Eles concordam que possamos votar essa 
matéria por acordo, amanhã pela manhã, na abertura 
da sessão. 

Proponho a V.Exa. que coloquemos essa maté-
ria, porque o prazo é até quarta-feira. A Senadora Ana 
Amélia já conversou com o Presidente do Senado. Tão 
logo ela saia daqui, será votada lá, para que possa 
cumprir seu prazo, até a próxima quarta-feira.

Portanto, a proposta é que possamos votar por 
acordo, amanhã, pela manhã, na sessão que haverá. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre a MP 
519, reservamo-nos o direito de examinar e amanhã 
veremos. É sempre temerário votarmos uma matéria 
de última hora. Dá para votar na terça-feira, por exem-
plo, já que ela expira na quarta-feira. É mais prudente. 

Não queremos nos comprometer com sua apre-
ciação amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Chico Alencar, nós só poderemos colocá-la na pauta 
de amanhã se houver acordo de todos os Líderes para 
sua votação sem obstrução, senão ela contamina a 
outra pauta. Ao derrubá-la ou ao tirá-la da pauta, as 
outras matérias todas são derrubadas automaticamente.

O SR. CHICO ALENCAR – Vamos deixar para 
quarta-feira. Queremos examiná-la. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Significa 
que ela perde sua eficácia, porque na quarta-feira ela 
perde a eficácia.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Ela tem que ser votada 
no Senado, Deputado Chico.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero fazer 
um apelo a V.Exa. Ela é uma medida provisória muito 
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meritória, porque exercita a solidariedade do Gover-
no brasileiro com o Haiti e outros que têm sofrido com 
problemas alimentares inclusive. Portanto, ela não re-
presenta, na minha avaliação, nenhum problema de 
debate e discussão entre nós aqui.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo Demo-
cratas, a assessoria já analisou a matéria e não há 
problema se for incluída na pauta de amanhã, apesar 
de também ser consultado se os seus efeitos já foram 
produzidos. É bem provável que esses alimentos já 
tenham tido destino.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Acho que 
ainda não. O Governo está esperando a aprovação da 
medida provisória para produzir os efeitos.

O SR. EFRAIM FILHO – Espero que não tenham 
perdido a validade.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco PSB/
PCdoB/PTB não tem objeção quanto a votar amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Em função dessas consi-
derações, dessas razões humanitárias, sem prejuízo 
do voto no mérito, mas seria apenas simbolicamente, 
a tendência é aprovar, confirmadas essas intenções 
e boas práticas solidárias, até porque a solidariedade 
deve existir para os outros, entre nós e até no Parla-
mento, por exemplo, para que o PSOL continue com 
uma bela equipe de assessores para nos ajudar a exa-
minar todas as medidas provisórias com proficiência, 
como temos feito.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
Então há acordo?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Há acordo para amanhã, 
Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM FILHO – Acordo para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, va-

mos colocar na pauta de votação a Medida Provisória 
nº 519, para ser votada amanhã, na parte da manhã.

 O SR. DOMINGOS SÁVIO – Pelo PSDB, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Apenas uma ressalva. 
V.Exa. sabe e os colegas sabem de uma posição que 
eu venho defendendo desde o primeiro dia, da minha 
preocupação com o tal projeto de conversão. Portanto, 
eu só quero deixar claro que nós, do PSDB, entende-

mos a natureza meritória da medida provisória, sendo 
o texto original e sem a surpresa de termos, na hora 
da apresentação do relatório, um projeto de conversão 
que introduza novos temas, como infelizmente tem sido 
a prática – e não é de agora. Registro isso em respeito 
ao ambiente democrático que vivemos aqui. Defendo 
que votemos essa medida provisória sem nenhuma 
obstrução, sem nenhum problema – o PSDB sente 
assim —, mas não posso deixar de registrar que pro-
jeto de conversão, da maneira que tem ocorrido, é a 
morte do Parlamento. Não posso deixar de registrar 
isso para que todos reflitam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Domingos 
Sávio, o texto é o mesmo. Só houve uma pequena 
inversão, porque nós temos um excedente de arroz. 
Então, nós ampliamos de 100 mil toneladas para 500 
mil toneladas de arroz. Temos falta de milho. Então, nós 
reduzimos de 300 mil toneladas de milho para 100 mil 
toneladas. O leite permanece igual, as sementes de 
hortaliças e o feijão. O.k.? Então, é só uma inversão de 
quantidades. O valor praticamente é o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quais são 
os países que serão contemplados, Deputado?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Já vou passar. 
A ONU já está trabalhando, através da FAO. Eles vão 
fazer o transporte. O Brasil só vai disponibilizar os ali-
mentos. O transporte será feito por outros países que 
vão ajudar.

Nós temos aqui: Estado Plurinacional da Bolívia, 
República de El Salvador, República da Guatemala, 
República do Haiti, República da Nicarágua, Repúbli-
ca do Zimbabwe, países da Comunidade de Língua 
Portuguesa, a Autoridade Nacional Palestina, a Re-
pública do Sudão, a República Democrática Federal 
da Etiópia, a República Centro-Africana, a República 
Democrática do Congo, a República Democrática So-
mali, a República do Níger e a República Democrática 
e Popular da Coreia.

Esses são os países que receberão os produtos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem. 

Então, acordado, nós faremos a votação dessa medida 
provisória no dia de amanhã, a nº 519.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Se quiser incluir o interior 
da Paraíba aí, Deputado, será muito bem-vindo.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Tenho uma dúvida 
apenas: está incluída a República Coreana. Há quem 
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acredite que tenha uma renda per capita e um PIB me-
lhor que o do Brasil, salvo melhor juízo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É a Coreia 
do Norte, certamente.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – De qualquer forma, 
o mérito é absolutamente louvável. O Brasil não pode 
fugir a sua responsabilidade para com todos aqueles 
que sofram no mundo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem, 
Deputado. Parabéns pela sua opinião e posição!

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 3 e 
último desta sessão, que é a Medida Provisória nº 
521, de 2010. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-A, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 521-A, de 2010, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente e 
prorroga o prazo de pagamento da Gratifi-
cação de Representação de Gabinete e da 
Gratificação Temporária para os servidores 
ou empregados requisitados pela Advocacia-
-Geral da União; tendo parecer da Relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa desta MPV e das 
emendas apresentadas; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária; pela não implicação 
com aumento da despesa ou diminuição da 
receita pública da União das Emendas de 
nºs 1, 3, 4, 7 e 8; pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária da 
de nº 2; e, no mérito, pela aprovação desta 
MPV e, total ou parcialmente, das Emendas 
de nºs 1 e 4, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado, e pela rejeição das 
Emendas de nºs 3, 7 e 8. (Relatora: Dep. Jan-
dira Feghali). As Emendas de nºs 5, 6 e 9, fo-
ram indeferidas liminarmente por versarem 
sobre matéria estranha, nos termos do art. 
4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 
125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Deputa-
da Jandira Feghali, como nós já tínhamos encerrado 
a discussão inclusive, vai fazer uma alteração na me-
dida provisória, que foi fruto do acordo firmado aqui, 
para que nós possamos, então, produzir a sua votação.

 O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Paulo Piau, na última vota-
ção, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra a Deputada Jandira Feghali. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, seguindo o acordo feito no período da 
tarde, preciso apresentar apenas a reformulação do 
relatório e do PLV, em que nós retiramos tudo o que se 
refere, no relatório e no PLV, ao Regime Diferenciado 
de Contratos e Licitações. 

Repito que a condição, inclusive, de assumir a 
emenda relativa à RDC sempre colocou que não abri-
ria mão da MP original, caso o acordo para a votação 
não se constituísse. 

Portanto, na medida em que a Liderança do Go-
verno abre mão – foi quem me solicitou votar a emenda 
—, eu volto à MP original, que foi o meu compromisso 
primeiro, quando V.Exa. me nomeou relatora da Me-
dida Provisória nº 521, garantindo aqui a votação dos 
direitos dos médicos residentes que se estabeleceram 
como fruto de uma greve de dois meses e que reajusta 
a bolsa dos médicos residentes em 22%.

Além disso, recuperamos o direito à moradia, que 
tinha se perdido no texto original da medida provisória. 
É atualizada a linguagem previdenciária para contri-
buinte individual, é estendida a licença-paternidade 
aos médicos residentes, e a opção de 180 dias, às 
médicas residentes, sendo que 120 estão garantidos 
como licença-maternidade. É um texto que autoriza o 
Governo a reajustar a bolsa no período anual.

Então, é um texto que recupera direitos. Eu queria 
apenas solicitar ao Líder do Governo que se comuni-
casse com o Líder do Governo no Senado, para que 
ela tivesse viabilidade de ser votada lá até terça-feira, 
que é o prazo final. 

Que fosse feito um contato com o Líder Romero 
Jucá e que todos os partidos que aqui se comprome-
teram a votá-la sem destaque, sem oposição e sem 
obstrução façam o mesmo com os seus líderes, para 
que esses profissionais não tenham os seus direitos 
negados pelo Congresso Nacional.

Vou apresentar à Mesa o relatório ao PLV e agra-
deço a todos pela votação. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputada Jandira Feghali. 
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra, Deputado Cândido Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria só agradecer e parabenizar o Relator João Car-
los Bacelar, que relatou a Medida Provisória nº 517, 
aprovada no dia de hoje; o Relator Luis Carlos Heinze, 
que relatou a Medida Provisória nº 519; e o Relator 
Danilo Forte, que relatou a Medida Provisória nº 520. 

Quero fazer um agradecimento especial à Depu-
tada Jandira Feghali, que fez um trabalho importante 
na Medida Provisória nº 521. S.Exa. teve firmeza ao 
fazer as alterações para permitir que ela fosse votada 
na noite de hoje. Portanto, agradeço à Relatora Jandira 
Feghali. Também quero dizer a S.Exa. que entrarei em 
contato com o Senador Jucá, Líder do Governo no Se-
nado, para que nós, na semana que vem, aprovemos 
essas quatro medidas provisórias.

Para finalizar, quero fazer um agradecimento es-
pecial a V.Exa., porque, sem V.Exa., não conseguiría-
mos em um dia aprovar quatro medidas provisórias e 
ter funcionamento pleno da Câmara dos Deputados, 
com todas as Comissões funcionando como funcio-
naram hoje. 

Portanto, também faço um agradecimento espe-
cial a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Cândido Vaccarezza. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há três 
requerimentos sobre a mesa de retirada de pauta do 
Democratas. 

Pergunto se podemos retirar os requerimentos. 
(Pausa.)

Então, retirados os requerimentos. 
Depois, nós temos aqui um requerimento de 

adiamento da votação da proposição, assinado pelo 
Líder do PSDB, do Democratas, do Democratas e do 
Democratas. 

Posso retirar também? 
REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

PRESIDENTE

REQUERIMENTO

Requer a retirada de pauta.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da pau-

ta da MP 521/2010 constante do item 3 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2011.” –
Efraim Filho, Vice-Líder do Democratas.

REQUERIMENTO

Requer o adiamento da discussão.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, o adiamento da discussão por 1 sessão 
da MP 521/2010, constante do item 2 da presente Or-
dem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011.” – Efraim 
Filho, Vice-Líder do Democratas.

REQUERIMENTO

Requer que a discussão seja feita por 
grupos de artigos.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 165, § 2º, do Regimento Interno que a discussão 
da MP 521/2010, seja feita por grupos de artigos.

Sala das Sessões, em 3 de maio de 2011.
Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do De-

mocratas.

 
REQUERIMENTO

Requer o adiamento da votação de 
proposição

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

193, § 3º combinado com o art. 117, X, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o adiamento da 
votação por duas sessões da MP 521/10.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2011. – Vander-
lei Macris, Vice-Líder do PSDB

 
REQUERIMENTO

Requer o adiamento da discussão.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos re-

gimentais, o adiamento da votação por 1 sessão da MP 
521/2010, constante do item da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 3 de maio de 2011.”
Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do De-

mocratas.
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REQUERIMENTO

Requer que a votação seja feita artigo 
por artigo.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 177, XIII, do Regimento Interno, que a votação da 
MP 521/2010, seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2011. – Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

REQUERIMENTO

Requer que a votação das emendas 
uma a uma.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 177, XIII, do Regimento Interno, que a votação das 
Emendas à MP 521/2010, sejam votadas uma a uma.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2011. – Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pode, Sr. Presidente. V.Exa. 
sabe que sempre conta com a nossa benevolência 
quando é necessário. (Risos.)

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
foi anunciado, pelo Líder do PSDB, à tarde, que retira-
ria todos os requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O que seria 
de mim se não fosse aqui a Oposição, com esse com-
portamento exemplar que tem tido neste Parlamento.

O SR. EFRAIM FILHO – Nós ficamos tristes 
porque ontem...

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
segue a mesma linha, principalmente pelo mérito da 
medida provisória, destacando que, no encaminha-
mento, nós queremos dizer o porquê nos posicionamos 
agora desta forma. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos para falar contra nem a favor nem 
para os encaminhamentos. 

Dou por encerrada a discussão. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o parecer da Relatora na parte que manifesta a opinião...
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente, nós 

abrimos mão de todos os requerimentos, mas nós in-
sistimos em fazer um breve encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. tem 
a palavra.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, 
nós do PSDB, e não apenas do PSDB, mas da Oposi-
ção, por algumas semanas, nos batemos em não con-
cordar com a votação da Medida Provisória nº 521. É 
bom que o País saiba, com clareza, o porquê: a bem 
da democracia e da transparência nesta Casa. 

Não há uma mudança do dia para a noite sem 
que haja coerência nessa mudança. Neste momento 
– eu havia me inscrito já há várias semanas para falar 
contra –, o PSDB vai se colocar não só a favor, mas 
sem qualquer mecanismo de obstrução, porque nós 
temos absoluta consciência de que é extremamente 
meritória a iniciativa de regulamentar a questão dos 
médicos residentes e tudo do que trata a medida pro-
visória no seu texto original. 

O que nos levou a segurar, estamos felizes, e 
consideramos uma vitória para o País, foi justamente 
ter incluído nessa medida provisória uma série de ar-
tigos, quase 40 artigos, que acabavam com a Lei nº 
8.666, a Lei das Licitações Públicas, com relação às 
obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, e 
criava, em substituição a isso, um regime especial de 
licitação, que, no nosso entendimento, veio com uma 
série de vícios, que colocariam em risco a transparên-
cia e o bom uso do dinheiro público. E é para isso que 
serve o Parlamento. Não é simplesmente para dizer 
amém. É para debater e votar leis boas para o País. E 
nós entendíamos que corríamos o risco de oficializar 
o risco de fraudes em licitações públicas. 

Portanto, o PSDB está coerente: vota a favor da 
medida provisória para resolver o problema dos médi-
cos residentes, dando a eles todo o apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) - Muito obri-
gado, Deputado. 

 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
um breve encaminhamento pela Minoria. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós tí-
nhamos também uma disposição de votar contra essa 
medida provisória, porque ela embutia, trazia de caro-
na todo um complexo de flexibilização da Lei nº 8.666, 
que é o pilar dos princípios da transparência, da eco-
nomicidade e da impessoalidade, uma das leis mais 
importantes do País. E, da forma como estava sendo 
encaminhado, nós iríamos ter não uma flexibilização, 
mas um rombo nessa Lei nº 8.666. A retirada para 
uma discussão posterior, que, tenho certeza, será 
uma discussão muito mais profunda, muito mais acu-
rada e responsável, podemos considerar como uma 
grande vitória. 
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E, quanto ao que restou dessa medida provisó-
ria, queremos ressaltar o extraordinário trabalho dos 
médicos residentes, que terão a sua bolsa reajustada 
por essa medida provisória.

Lamento que essa medida provisória seja qua-
se perfeita. É o problema do quase. Quase é uma 
palavra terrível. Quando se fala que quase ganhei na 
loteria, há uma diferença de milhões. No finalzinho, 
há um artigo lá que é uma carona para estragar essa 
medida provisória. É uma carona para dar uma grati-
ficação de representação de gabinete aos servidores 
da Advocacia-Geral da União, que não tem nada a ver 
com o assunto.

Mas, de qualquer forma, o encaminhamento da 
Minoria, representando, no caso, os partidos de Opo-
sição, é favorável.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só para um 
esclarecimento. Esse item da AGU, que eu até nem 
registrei, que continua, está desde o primeiro momento 
da edição dessa medida provisória. Então, já veio na 
MP original a gratificação da AGU, que nós mantivemos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como nós 
já ouvimos dois aqui, apesar de não termos inscrição, 
vamos ouvir um do lado de cá, à minha direita, Depu-
tado Ságuas Moraes.

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu quero encaminhar fa-
vorável a essa questão e parabenizar a Deputada Jan-
dira Feghali, porque os médicos residentes são uma 
categoria – eu já tive oportunidade de fazer residência 
médica aqui em Brasília, no Hospital da Asa Sul – que 
tem um regime de trabalho de 60 horas semanais. É 
uma categoria que tem pelo menos 5 mil horas em 2 
anos, quando a residência é de 2 anos. Mas temos 
várias residências de 4 e de 5 anos. 

Então, é importante que possamos recuperar 
alguns direitos que estavam sendo perdidos e, princi-
palmente, garantir, através dessa medida provisória, 
essa possibilidade do reajuste anual – o reajuste de 
22% que está programado desde já –, a licença-pa-
ternidade, garantir um direito que estava sendo quase 
perdido que é o direito à alimentação e à moradia do 
médico residente.

Imagine só, Sr. Presidente, algum médico que 
fizer neurocirurgia, 4 ou 5 anos de residência, sem 
ter o direito de moradia assegurado. Então, por isso, 
entendemos a importância dessa medida provisória.

Quero aqui pedir o apoio para essa medida provi-
sória, garantir ao médico residente a dignidade, garantir 
que ele possa ter a sua formação em especialização 
com tranquilidade e com certo conforto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Um minuto, Sr. Presidente, 
para nos posicionarmos – o Deputado Mandetta está 
aguardando.

O SR. MANDETTA (DEM-MS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, acho que é pertinente, em 
função de todo o histórico da residência médica que 
aqui foi dito, lembrar – embora já tenha dialogado com 
a Relatora, que alertou que isso vem em função da gre-
ve dos médicos residentes e altera a lei da residência 
médica – que hoje temos residências multiprofissionais 
com outras categorias, com a enfermagem, com a fi-
sioterapia, com a assistência social, que estão fora do 
alcance dessa medida provisória e que, com certeza, 
merecerão no tempo oportuno um tratamento similar 
aos médicos residentes, categoria que também tive 
o prazer de ser um dos coordenadores do último mo-
vimento grevista de 1992 – lá se vão quase 20 anos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já faz al-
gum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o parecer da Relatora na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito da matéria. (Pausa.)
Em votação o parecer da Relatora na parte em 

que manifesta opinião pelo não atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito da matéria. 
Em votação o projeto de lei de conversão ofere-

cido pela Relatora da Comissão Mista, ressalvado o 
destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um des-

taque que está, na verdade, prejudicado, porque ele 
tratava sobre a matéria que foi retirada pela Relatora.

Portanto, vou considerar o destaque prejudica-
do. (Pausa.)

DESTAQUE A QUE SE REFERE O SR. 
PRESIDENTE

REQUERIMENTO

“Requeiro, nos termos dos dispositivos regimen-
tais, conforme previsão do art. 161, inc. III, RICD, des-
taque dos arts. 3º até o 51 do Projeto de Lei de Con-
versão apresentado à Medida Provisória nº 521, de 
2010, para que a matéria referente à licitação torne 
proposição de projeto autônomo.

Sala das Sessões, 4 de maio de 2011.” – Roberto 
Freire, PPS/SP, Arnaldo Jardim, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PV/PPS e Rubens Bueno, 1º Vice-Líder 
do Bloco Parlamentar PV/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há uma 
emenda de redação aqui que suprime do art. 1º do 
Projeto de Lei de Conversão a expressão “institui o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas”. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – É apenas porque, na emen-
ta, nós esquecemos de retirar o regime diferenciado. 
É só para corrigir, já que não trata mais desse objeto.

EMENDA A QUE SE REFERE O SR. 
PRESIDENTE

EMENDA DE REDAÇÃO
Suprima-se do art. 1º do Projeto de Lei de Con-

versão a expressão: “instituir o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas”. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. – Jan-
dira Feghali, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-B DE 2010 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 11, DE 2011

Altera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho 
de 1981, que dispõe sobre as atividades do 

médico-residente, e 10.480, de 2 de julho de 
2002, prorrogando o prazo de pagamento 
da Gratificação de Representação de Gabi-
nete e da Gratificação Temporária para os 
servidores ou empregados requisitados 
pela Advocacia-Geral da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera as Leis nºs 6.932, de 7 

de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do 
médico-residente, e 10.480, de 2 de julho de 2002, 
prorrogando o prazo de pagamento da Gratificação de 
Representação de Gabinete e da Gratificação Tempo-
rária para os servidores ou empregados requisitados 
pela Advocacia-Geral da União.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 
1981, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º Ao médico-residente é assegu-
rado bolsa no valor de R$ 2.338,06 (dois mil, 
trezentos e trinta e oito reais e seis centavos), 
em regime especial de treinamento em serviço 
de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 1º O médico-residente é filiado ao Regi-
me Geral de Previdência Social – RGPS como 
contribuinte individual.

§ 2º O médico-residente tem direito, con-
forme o caso, à licença paternidade de 5 (cinco) 
dias ou à licença maternidade de 120 (cento 
e vinte) dias. 

§ 3º A instituição de saúde responsável 
por programas de residência médica poderá 
prorrogar, nos termos da Lei nº 11.770, de 9 
de setembro de 2008, quando requerido pela 
médica-residente, o período de licença mater-
nidade em até 60 (sessenta) dias. 

§ 4º O tempo de residência médica será 
prorrogado por prazo equivalente à duração 
do afastamento do médico-residente por mo-
tivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2º e 3º. 

§ 5º A instituição de saúde responsável 
por programas de residência médica oferecerá 
ao médico-residente, durante todo o período 
de residência:

I – condições adequadas para repouso e 
higiene pessoal durante os plantões;

II – alimentação; e
III – moradia, conforme estabelecido em 

regulamento. 
§ 6º O valor da bolsa do médico-residente 

poderá ser reajustado anualmente.”(NR) 

Art. 3º O caput do art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de 
julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 7º Poderão perceber a Gratificação 
de Representação de Gabinete ou a Gratifica-
ção Temporária até 31 de dezembro de 2011 
os servidores ou empregados requisitados 
pela Advocacia-Geral da União.

”(NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros, em relação 
ao art. 2º desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2011.

Sala das Sessões, em 25 de maio de 2011. – 
Deputada Jandira Feghali, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 

encerrar a Ordem do Dia, quero cumprimentar a De-
putada Jandira Feghali pelo seu relatório, pela sensibi-
lidade que teve ao abrir mão de uma parte importante 
dele para que pudéssemos produzir este acordo que 
viabilizou a votação desta medida provisória e o seu 
envio ao Senado, permitindo que ela possa ser ainda 
votada no tempo hábil, mantendo a sua validade. 

Parabéns, Deputada Jandira Feghali.
O Deputado José Carlos Araújo, que é Presidente 

do nosso querido Conselho de Ética e que apresentou, 
em consenso com todos os Líderes, um projeto de re-
solução de reformulação das atribuições, das atividades 
e das penalidades passíveis de serem aplicadas pelo 
Conselho de Ética, ficou aqui até este momento e me 
pediu que encaminhasse a V.Exas. a possibilidade de 
votação do requerimento de urgência para votação no 
dia de amanhã desse projeto de resolução. 

Pergunto a V.Exas. se há possibilidade de vo-
tarmos o requerimento de urgência por acordo; que 
amanhã seja feita, portanto, a votação.

O SR. CHICO ALENCAR – Peço a palavra só 
para um esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Este projeto referido aqui 
é o de reformulação do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É o do Con-
selho de Ética; única e exclusivamente esse.

O SR. CHICO ALENCAR – Quanto a esse pro-
jeto, não há objeção nossa.

 O SR. DR. ALUIZIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Aluizio.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como mé-
dico neurocirurgião com 5 anos de residência, quero 
parabenizar a Relatora, Deputada Jandira Feghali, que 
é de fato uma liderança no Estado do Rio de Janeiro 
no que se refere à causa médica. Esses médicos re-
sidentes vêm tocando o serviço público no País, com 
noites mal dormidas e alimentação nem sempre das 
melhores possíveis.

Esta Casa hoje brilha ao conceder essa honra 
a todos nós.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado Aluizio.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo De-
mocratas. 

Como de praxe, com a nossa benevolência, o 
senhor sempre conta. Aceitamos, mais uma vez, votar 
o requerimento de urgência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isto aqui 
também é uma homenagem que esta Casa faz ao 
trabalho do Deputado José Carlos Araújo à frente do 
Conselho de Ética. 

O SR. EFRAIM FILHO – Merecidamente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o requerimento nº 1.877, de 2001, do Sr. José Carlos 
Araújo, assinado por todos os Líderes, que solicita re-
gime de urgência para apreciação do Projeto de Re-
solução nº 137, de 2004.

REQUERIMENTO Nº 1.877, DE 2011 
(Do Sr. José Carlos Araújo)

Solicita regime de urgência para apre-
ciação do Projeto de Resolução nº 137, de 
2004.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 155 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência 
para apreciação do Projeto de Resolução n° 137, de 
2004, da Deputada Vanessa Graziotin, que estabele-
ce normas para tramitação de Representação contra 
Deputado Federal no Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar. Altera a Resolução nº 25, de 2001.

Sala de Sessões, 25 de maio de 2011. – José 
Carlos Araújo, PDT/BA; Duarte Nogueira, Líder do 
PSDB, Ana Arraes, Líder do Bloco Parlamentar PSB/
PTB/PCdoB; Chico Alencar, Líder do PSOL; Giovan-
ni Queiroz, Líder do PDT; Lincoln Portela, Líder do 
Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRTB, PRP, PHS, PTC, 
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PSL; Ratinho Júnior, Líder do PSC; Antônio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Deputada 

Jandira quer fazer uso da palavra. A última oradora, 
para nós encerrarmos.

Está encerrada a Ordem do Dia.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Eu até mereço, 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-

rada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 

Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de agra-
decer pela votação, que garantiu o direito aos médicos 
residentes, eu gostaria apenas de resgatar uma questão 
que incomoda muito, quando as pessoas dão a opinião 
distorcendo os fatos, inventando questões, como ontem. 
No resultado do Código Florestal houve uma série de 
intervenções completamente distorcidas da realidade 
do que se votou aqui. Da mesma forma, agora.

A Lei nº 8.666 nunca esteve em risco nessa me-
dida provisória. Ela está em vigor e continuaria em vi-
gor. Eu jamais assinaria um texto que abrisse caminho 
para fraude, para superfaturamento ou para qualquer 
manobra de mercado contra o Estado brasileiro.

Então, eu gostaria de resgatar isso, porque é 
muito incômodo, com a história que nós temos aqui, 
ficarmos sendo alvejados com distorções, com falsas 
ilações e com inverdades que não correspondem ao 
texto que foi assinado por mim, nem pelas pessoas 
que participaram da sua construção.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se houver 

muitos oradores, vou passar a Presidência, porque 
tenho outros compromissos. Mas eu quero encerrar 
a sessão.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei 
breve.

Quero registrar que amanhã, com o Deputado 
Odair Cunha e mais um grupo de Deputados mineiros, 
receberei Senadores que analisam no Senado da Re-
pública projeto de lei que faz adequação a um problema 
grave que temos hoje no Parque da Serra da Canas-
tra, nascente do Rio São Francisco, que foi objeto de 
um decreto do Governo passado, do Presidente Lula.

Esse decreto teve algumas imperfeições: ele atin-
ge alguns Municípios, que passam a ter quase 100% 
da sua área considerada como área de parque ambien-
tal, sem nenhuma indenização, sem as adequações 
sociais e econômicas.

Nós sobrevoaremos a Serra da Canastra, ouvindo 
e vendo de perto o sofrimento de pequenos produto-
res, de povoados inteiros que passam a desaparecer 
do mapa, sem planejamento de como aquelas pesso-
as seriam realocadas do local onde vivem, onde têm 
sua história, onde têm enterrados seus entes queridos.

Estaremos, portanto, na nascente do Rio São 
Francisco, cumprindo a missão de continuar preser-
vando, com todo o carinho, o parque atual existente, 
mas não cometendo o equívoco de, com uma cane-
tada, achar que as cidades, algumas com séculos de 
existência, vão desaparecer do mapa. 

É preciso saber conciliar a preservação do meio 
ambiente com a vida, o planeta, o ser humano, que 
foi o que nos fizemos ontem aqui com maestria, apro-
vando o novo Código Florestal, preservando o meio 
ambiente e respeitando o produtor rural.

É assim que nós vamos partir para a missão de 
adequar o decreto, para que tenhamos o Parque da 
Serra da Canastra, mas não venhamos a acabar com 
a possibilidade de as pessoas, que já viviam ali antes 
de se pensar em parque ou em qualquer coisa, serem 
simplesmente expulsas de lá. Infelizmente, estão cor-
rendo esse risco. 

Nós vamos lá defender o meio ambiente e defen-
der o ser humano Isso é possível. Alguns acham que 
não, que meio ambiente só vai existir se tirarmos o ser 
humano do planeta. Não, nós precisamos educar o ser 
humano Nós precisamos, sim, evoluir. Mas claro que 
é possível isso ser feito, conciliando-se produzir, tra-
balhar, viver sobre a terra, fazer com que ela produza 
e, ao mesmo tempo, preservar o nosso meio ambien-
te, o nosso São Francisco, rio da integração nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Domingos Sá-
vio, o Sr. Marco Maia, Presidente, dei�a a ca-dei�a a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Dr. Ubiali, � �º do art. 1� do Regimento Inter-� �º do art. 1� do Regimento Inter-
noO SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Com a 
palavra o Deputado José Carlos Araújo.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero apenas agradecer a todos que 
entenderam a necessidade de uma reformulação no 
Conselho de Ética, a todos os partidos. 

Faço justiça ao DEM, na pessoa do Líder ACM 
Neto, que contribuiu muito para que pudéssemos chegar 



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 26353 

ao que chegamos hoje, com a reformulação completa 
do Conselho de Ética. Agradeço ao PSOL, que enten-
deu que era necessário que isso fosse feito; ao Líder 
Duarte Nogueira, do PSDB, e a todos os Líderes que 
assinaram.

Nós estamos com um projeto de reformulação, 
assinado por todos os Líderes desta Casa, que entende 
que o Conselho de Ética tem um regimento que está 
obsoleto, muito antigo, desde que foi criado, no qual 
não existe uma graduação de penas. Nós propusemos 
isso, e ele está realmente atualizado. Tenho certeza 
de que amanhã vamos votá-lo, porque vai dar ao Con-
selho de Ética mobilidade maior em face da Justiça. 
Esta Casa vai se orgulhar de ter votado esse projeto.

Também, Sr. Presidente, quero agradecer a todos 
os funcionários da Mesa, que ajudaram muito para que 
eu conseguisse hoje votar esta urgência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Deputado José 

Carlos Araújo, o seu trabalho foi reconhecido no Con-
selho de Ética. Por isso, o requerimento de urgência 
foi aprovado.

 O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Concedo a 
palavra pela ordem à Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, destaco a sensibilidade da Relatora, a Deputada 
Jandira Feghali, da Medida Provisória nº 521, que aca-
bamos de aprovar, que garante moradia aos médicos 
residentes enquanto forem beneficiados por bolsa de 
estudos, especialmente porque a bolsa poderá ser 
reajustada anualmente. 

Já tivemos greves no nosso País em que a bolsa 
de 60 horas semanais recebida pelo médico residente 
passou a vigorar agora com o valor de R$2.338,06. A 
falta desse reajuste já levou os médicos residentes do 
nosso País a paralisarem as suas atividades.

A partir desta aprovação, o Executivo poderá 
efetivamente reajustar anualmente a bolsa de estu-
dos dos médicos residentes, o que é bom para os 
serviços de saúde e, em especial, para os serviços 
públicos de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Muito obriga-
do, Deputada Carmen Zanotto.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Concedo a 
palavra pela ordem à Deputada Janete Rocha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, eu gostaria de relatar a importância de 
um encontro que a Bancada Feminina teve hoje com 
o Deputado Henrique Fontana PT/RS, Relator da re-
forma política. Fizemos uma importante discussão. 

Eu gostaria publicamente de fazer um convite a 
toda bancada e aos Deputados interessados para na 
terça-feira, dia 31, às 19h30min, ou logo que acabar 
o expediente, continuarmos a discussão. O Relator, o 
Deputado Henrique Fontana, estimulou-nos a contribuir 
para o seu relatório, dando nossas sugestões como 
bancada. Isso é muito importante. E reforma política 
nós temos que discutir. 

Para finalizar, gostaria de registrar na Casa que 
a INFRAERO vai começar no dia 31, na nossa cidade 
de Guarulhos, uma ponte que está há quase um ano 
e meio interditada, o que afeta profundamente a vida 
da nossa cidade. 

Ainda no dia 31 – no dia 31 teremos muitas coi-
sas –, às 14 horas, toda a Bancada Feminina vai-se 
encontrar com o Ministro do Trabalho e Emprego, no 
Ministério, para conhecer o programa do Governo e 
manter uma interlocução com os vários setores minis-
teriais, propondo que as Parlamentares mulheres con-
tribuam para a qualidade de vida em todos os setores, 
do trabalho à justiça, da saúde à educação. 

Finalmente, parabenizo o II Encontro Mulher no 
Poder, do PRB, ocorrido hoje, em que fiz parte da Mesa. 
No seminário, discutimos a participação das mulhe-
res no poder. Está na hora de as mulheres de todos 
os partidos participarem. Busquem os seus partidos, 
busquem participar, cobrem os 5% do fundo partidário 
para a participação da mulher na política, cobrem a 
participação das mulheres nos programas partidários. 
Não é possível que os partidos não cumpram o que 
nós aprovamos aqui.

Estamos atentas. Vamos construir uma reforma 
política com a participação de mulheres, negros, jo-
vens e, principalmente, com muita participação popular.

Um abraço a todas as mulheres.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 

VI – Encerramento

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

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – COMPARE-
CEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 2
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PARÁ

Dudimar Paxiúba PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará 2

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas 3

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 2

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Luciano Moreira PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
José Guimarães PT 
Total de Ceará 3

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Roberto Teixeira PP 
Total de Pernambuco 7

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 4

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
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Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais 13

ESPÍRITO SANTO

Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Eliane Rolim PT 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jair Bolsonaro PP 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Solange Almeida PMDB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 14

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Vaz de Lima PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo 18

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 7

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
Fernando Francischini PSDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 8

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Jorge Boeira PT 
Pedro Uczai PT 
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Henrique Fontana PT 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Total de Rio Grande do Sul 6

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá 1
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PARÁ

André Dias PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Luiz Otávio PMDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará 4

AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre 3

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu DEM 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão DEM 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 11

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Raul Henry PMDB 
Sergio Guerra PSDB 
Total de Pernambuco 7

BAHIA

Antonio Imbassahy PSDB 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Argôlo PP 
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Miguel Corrêa PT 
Renzo Braz PP 
Walter Tosta PMN 
Total de Minas Gerais 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Arolde de Oliveira DEM 
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de Rio de Janeiro 7

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Mussi PV PvPps
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Penna PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de São Paulo 13

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás 2

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul 1
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PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Total de Paraná 9

SANTA CATARINA

Jorginho Mello PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 12

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Encerro a ses-
são, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 26, às 
9 horas, sessão extraordinária e, às 14 horas, sessão 
ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I – Requerimento nº 1.161/11, do Srs. 
Líderes, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, urgência para apreciação do Projeto de 
Resolução nº 39 de 2011, da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre 
a contratação de serviços pela Câmara dos 
Deputados. 

II – Requerimento nº 1.722/11, dos Srs. 
Líderes, que solicita, nos termos do art. 155 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, urgência para apreciação do Projeto de 
Resolução nº 50, de 2011, da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados, que altera a Re-
solução Nº 1, de 2007, que dispõe sobre os 
Cargos em Comissão de Natureza Especial do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados 
e dá outras providências.

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal) 

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 519, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 519, de 2010, que autoriza o 
Poder Executivo a doar estoques públicos 
de alimentos para assistência humanitá-
ria internacional. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. As Emendas de nºs 04 e 
05 foram indeferidas liminarmente por ver-
sarem sobre matéria estranha, nos termos 
do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, 
c.c. art. 125 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (Questão de Ordem 
nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

URGÊNCIA  
(Artigo 155 do Regimento Interno) 

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 4.567-A, DE 2008 

(Do Tribunal de Justiça do Df)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.567-A, de 2008, que altera a 
Organização Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios, estabelecida pela Lei nº 
11.697, de 13 de junho de 2008; tendo pare-
ceres: da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação, 
com emenda (Relator: Dep. Laerte Bessa); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária deste e da Emenda da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Ser-
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viço Público (Relator: Deputado Magela); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no méri-
to, pela aprovação deste e da Emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (Relator: Dep. Paes Landim).

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 137-A, DE 2004 

(Do Sra. Vanessa Grazziotin)

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Resolução nº 137-A, de 2004, que 
altera o § 4º do art. 14 do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação dos de nºs 228/05, 283/06, 
319/06 e 180/09, apensados, e da Emenda 
de Plenário, com substitutivo, e pela rejei-
ção deste e dos de nºs 230/2005, 256/2005, 
289/2006, 21/07, 67/07, 70/07, 74/07, 93/07, 
95/07, 116/08 e 182/09, apensados (Relator: 
Dep. Colbert Martins); e da Mesa Diretora, 
pela aprovação dos de nº 228/05, 283/06, 
319/06 e 180/09, apensados, e do Substitu-
tivo da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, com substitutivo, e pela re-
jeição deste, dos demais apensados, e da 
Emenda de Plenário (Relator: Dep. Antonio 
Carlos Magalhães Neto). 

Tendo apensados (20) os PRCs nºs 
116/08, 180/09, 182/09, 21/07, 217/10, 228/05, 
230/05, 256/05, 283/06, 289/06, 31/11, 33/11, 
319/06, 67/07, 70/07, 74/07, 93/07, 95/07, 
34/11 e 36/11

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno) 

Discussão

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.655-A, DE 2009 
(Da comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.655-A, de 2009, 
que aprova o texto do Protocolo Adicional 
ao Acordo-Quadro de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa sobre a 

Cooperação Descentralizada, celebrado em 
São Jorge do Oiapoque, em 12 de feverei-
ro de 2008; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Fabio Trad).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.721-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.721-A, de 2010, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Maláui, celebrado em Brasília, em 
16 de setembro de 2009; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Mauro Benevides).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.835-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.835-A, de 2010, 
que aprova o Texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Moçambique no 
Domínio da Defesa, assinado em Maputo, 
em 26 de março de 2009; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Mauro Benevides).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.836-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.836-A, de 2010, 
que aprova o Texto do Acordo de Coope-
ração em Agricultura entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República do Uzbequistão, assinado 
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em Brasília, em 28 de maio de 2009; tendo 
pareceres das Comissões: de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Ansel-
mo de Jesus); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Mauro Benevides).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.845-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.845-A, de 
2010, que aprova o texto do Acordo sobre 
Privilégios e Imunidades do Tribunal Penal 
Internacional, celebrado durante a Primeira 
Assembléia de Estados Partes no Estatuto de 
Roma, realizada em Nova York, entre os dias 
3 e 10 de setembro de 2002; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação (Relator: Dep. Eduardo Cunha).

PRIORIDADE

9 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 50, DE 2011 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Resolução nº 50, de 2011, que altera 
a Resolução Nº 1, de 2007, que dispõe so-
bre os Cargos em Comissão de Natureza 
Especial do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências

SESSÃO ORDINÁRIA DEBATES E  
TRABALHO DE COMISSÕES

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 44/11 (Silas Câmara) – Institui a figura do Cape-
lão Parlamentar, sem remuneração, na Câmara dos 
Deputados.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 45/11 (Eduardo Azeredo) – Acrescenta capítulo ao 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados para dispor 
sobre tramitação de tratado, acordo ou ato internacional.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS-
SÃO – 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 432/2000 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Rádio Comunitária de São Félix do 
Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária, 
na localidade de São Félix do Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 1.488/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Ecológica de Cajueiro da Praia a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 1.507/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Alpestrense de Cultura e Comunicação 
Social a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Alpestre, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 1.987/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária A Voz de Penedo a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Penedo, Estado da Alagoas.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011
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N º 2.097/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Difusora Natureza FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Herculândia, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.458/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.508/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Manancial FM de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Ubatuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.527/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rede Popular de Co-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.627/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Giruá Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.630/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Diamantinense de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNDAEPE para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.704/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sistema FM de Rádio 

Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Formiga, Esta-
do de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.706/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Inde-
pendente de Porteirinha Ltda. – ME para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.714/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos do Rola-
dor – ACOMAR a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Rolador, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.727/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio Repórter Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.859/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Atlantida FM de 
Florianópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.873/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Macapá, Estado do Amapá.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.881/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Rio Mar Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
curtas, no Município de Manaus, Estado do Amazonas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011
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Nº 2.882/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Televisão Xanxerê 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Xanxerê, Estado de Santa 
Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.899/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Grande Associação Comunitária Lutamos pela 
Nossa Liberdade a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.909/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Universal Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.928/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a UMECC – União Municipal dos Estudantes e 
Comunidades de Caucaia a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Caucaia, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.953/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Moradores de 
Tartarugalzinho a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Tartarugalzinho, Estado 
do Amapá.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.977/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Itapema FM 
de São Paulo Ltda., originariamente Rádio Manchete 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 2.993/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Educadora São José para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de Macapá, Estado do Amapá.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 3.000/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Catarina, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 3.053/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à CV – Rádio e Televisão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 3.105/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Vale de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Pomerode, Es-
tado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 3.109/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ponto Norte Rádio FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Seberi, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 32/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Rádio Comunitária do 
Riacho Fundo II – Candango FM a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na localidade de Riacho 
Fundo II, Distrito Federal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

PROJETO DE LEI

Nº 6.019/2001 (Senado Federal – LUCIO ALCANTA-
RA) – Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Consolidação 
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das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 7.403/2002 (Poder Executivo) – Inscreve o nome 
do Barão do Rio Branco no Livro dos Heróis da Pátria.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 942/2003 (Gastão Vieira) – Institui a data de 28 de 
julho de 1823 como data de adesão do Maranhão à 
Independência do Brasil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 6.411/2005 (Senado Federal – Tião Viana) – Altera 
a Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre 
a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (Inamps) e dá outras providên-
cias, para que a prestação de contas dos gestores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo 
estenda-se à esfera federal de governo
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 1.266/2007 (Sueli Vidigal) – Altera o caput do art. 3º 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo 
a atividade física como fator determinante e condicio-
nante da saúde, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 2.827/2008 (Vicentinho) – Altera a ementa e os arts. 
1º e 4º da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que 
dispõe sobre a remuneração de profissionais diploma-
dos em Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 3.116/2008 (Senado Federal – Marcelo Crivella) – 
Veda o emprego de práticas que estimulem o aumento 
de velocidade por motociclistas profissionais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 3.898/2008 (Arnaldo Jardim) – Altera a redação 
do art. 12 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que 
dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pa-
gamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, 
para atualizar o valor da multa administrativa devida 
pelas infrações àquela Lei.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 5.848/2009 (Carlos Bezerra) – Altera a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, disciplinando o prazo para 
registro de consumidor inadimplente nos serviços de 
proteção ao crédito.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 6.176/2009 (Poder Executivo) – Autoriza o Poder 
Executivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força Aé-
rea Boliviana.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 6.289/2009 (Alex Canziani) – Altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacio-
nal de Viação, de modo a incluir na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia 
de ligação que permitirá o acesso ao Instituto Federal 
do Paraná – IFPR (Campus Jacarezinho).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 5720/2005 (Enio Bacci) – Acrescenta parágrafo 1º 
e inciso XXIII ao art. 230 e altera o inciso V do mesmo 
artigo, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 
dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 6165/2009 (Senado Federal – João Pedro) – Deno-
mina Rodovia Francisco Nogueira o trecho da rodovia 
BR-319 compreendido entre a cidade de Manaus e o 
rio Tupunã, no Estado do Amazonas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(Matérias sujeitas à deliberação do Plenário em apre-
ciação preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1.141/2007 (Roberto Santiago) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal da Região 
Bragantina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 3.130/2008 (Senado Federal – Valdir Raupp) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Cacoal, no Estado de Rondônia.
Apensados: PL 2971/2008 (Mauro Nazif ) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 4.552/2008 (Gorete Pereira) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar campus avançado da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) no município de Beberibe-CE.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011
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Nº 4.556/2008 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Agência 
Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 4.766/2009 (Senado Federal – Lúcia Vânia) – 
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Anápolis, no 
Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

Nº 5.208/2009 (Gorete Pereira) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar campus avançado da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) no município de Senador 
Pompeu – CE.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

Nº 5.644/2009 (Senado Federal – Serys Slhessa-
renko) – Autoriza o Poder Executivo a criar, no Mu-
nicípio de Sinop, no Estado de Mato Grosso, campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) de Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 165/2004 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Xin-
guara e instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento de Xinguara.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 168/2004 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Ca-
rajás e instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento de Carajás.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 308/2005 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Grande Manaus e a instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Grande 
Manaus.
Apensados: PLP 298/2008 (Carlos Souza ) PLP 
303/2008 (Carlos Souza ) PLP 304/2008 (Carlos 
Souza ) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/5/2011

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1.258/2007 (Senado Federal – Paulo Paim) – Al-
tera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2011

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 7.673/2010 (Poder Executivo) – Autoriza a criação 
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Veloci-
dade S.A. – ETAV e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 588/2011 (Poder Executivo) – Ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a fi-
nalidade de constituir consórcio público, denominado 
Autoridade Pública Olímpica – APO.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 1.015/2011 (Artur Bruno) – Institui o dia 07 de 
abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à 
violência na Escola.
ÚLTIMA SESSÃO: 26/5/2011

Nº 1.122/2011 (Roberto de Lucena) – Institui o dia 15 
de agosto como o “Dia Nacional de combate à Violên-
cia Praticada Contra a Criança Indígena”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.190/2011 (João Campos) – Institui o “Dia do 
Nascituro”, a ser comemorado no dia 8 de outubro de 
cada ano, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011
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Nº 1.230/2011 (Giovani Cherini) – Institui o Dia Na-
cional do Desafio
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.278/2011 (Romero Rodrigues) – Torna obriga-
tório o policiamento ostensivo das escolas das redes 
pública e privada e do seu entorNº
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.289/2011 (Abelardo Camarinha) – Institui o “Dia 
Nacional do Taekwondo’’, a ser comemorado, anual-
mente, todo dia 16 de maio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.331/2011 (Roberto de Lucena) – Institui o dia 30 
de agosto como o “Dia Nacional das Artes Marciais”
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.338/2011 (Assis Melo) – Institui o Dia do Gari 
a ser comemorado nacionalmente no dia 16 de maio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.347/2011 (Onofre Santo Agostini) – Institui o 
Dia Nacional do Gari e dos Empregados da Área de 
Conservação e Limpeza, a ser comemorado, anual-
mente, no dia 16 de maio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

Nº 1.374/2011 (Júlio Campos) – Dispõe sobre a institui-
ção do dia 10 de maio como data comemorativa do “Dia 
Nacional do Municipalismo” e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 46/2011 (Jonas Donizette) – Institui, na Câmara 
dos Deputados, o Programa Banco de Projetos e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1/6/2011

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 7.374/2010 (Poder Executivo) – Cria a Autoridade 
Pública Olímpica – APO, na forma de consórcio público 
de direito público.
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

Nº 4.023/2004 (Senado Federal – Maguito Vilela) 
-- Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal do Sudeste Goiano (UFSEG), por desmembra-
mento do Campus Avançado da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) em Catalão, e dá outras providências.
(E seus apensados: PL 2.612/2003 (Leandro Vilela), 
PL 3.537/2008 (Senado Federal – Marconi Perillo), PL 
4.662/2004 (Professora Raquel Teixeira), PL 5.202/2005 
(Carlos Alberto Leréia)).

Nº 1.480/2007 (Senado Federal – Paulo Paim) – Auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
do Vale do Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 148/2004 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da PA-150 
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento 
Integrado da PA – 150.

Nº 169/2004 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da BR 
– 230 e instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento da BR-230.

Nº 425/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrre-
gião de Itacoatiara, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado dessa Microrregião.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2011

Dia 26, 5ª-feira

15:00 GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)
15:25 CARLAILE PEDROSA (PSDB – MG)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 WALNEY ROCHA (PTB – RJ)
10:25 AFONSO HAMM (PP – RS)
10:50 MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ)
11:15 PADRE JOÃO (PT – MG)
11:40 LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 RUI PALMEIRA (PSDB – AL)
15:25 VALDEMAR COSTA NETO (PR – SP)
15:50 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
16:15 CELIA ROCHA (PTB – AL)
16:40 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 RODRIGO MAIA (DEM – RJ)
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15:25 AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “modifica a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único ao 
art. 25, de modo a ampliar a aplicação de descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada nas 
atividades de agricultura irrigada e aqüicultura”. (Apen-
sado: PL 580/2011) 
RELATOR: Deputado VITOR PENIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 83/11 – do Sr. Bernardo Santana 
de Vasconcellos – que “dispõe sobre o penhor rural de 
madeira, produtos madeireiros e demais produtos da 
floresta plantada”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.119/11 – do Sr. Lira Maia – que 
“cria Área de Livre Comércio no Município de Marabá, 
no Estado do Pará, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 41/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “modifica a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e 
dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado TAUMATURGO LIMA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 962/11 – do Sr. Pauderney Aveli-
no – que “altera o caput do art. 1º da Medida Provisória 
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
para prorrogar, até 31 de dezembro de 2038, o prazo do 
incentivo de redução do imposto de renda de pessoas 
jurídicas que tenham projeto aprovado em setores eco-
nômicos prioritários para o desenvolvimento nas áreas 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE e da Superintendência do Desenvol-
vimento da Amazônia – SUDAM, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 728/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre abertura de linha de crédito 
subsidiada em instituições bancárias para atender as 
vítimas de calamidades públicas”. 
RELATOR: Deputado NERI GELLER. 

PROJETO DE LEI Nº 758/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, que trata 
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Es-
tado de Rondônia, para incluir as matérias primas de 
origem animal e os bens finais de informática entre as 
mercadorias beneficiadas pelo regime especial e institui 
benefícios fiscais relativos às contribuições para o Pis/
Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IP)”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 

PROJETO DE LEI Nº 784/11 – do Sr. João Arruda – 
que “acrescenta o § 3º ao art. 3º da Lei nº 12.340, de 
1º de Dezembro de 2010”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 840/11 – do Sr. Chico Alencar 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, tendo em vista 
assegurar medidas de prevenção de enchentes, des-
lizamentos de terra e eventos similares”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 175/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “determina a adoção de número 
único para emergências e segurança pública”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA  
EM 26 DE MAIO DE 2011

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.200/03 – do Sr. Ivan Valente 
– que “altera os artigos 9º e 45 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.802/05 – do Sr. Edson Ezequiel 
– que “”Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que “Estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional””. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 176/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “veda a cobrança de taxa de inscrição em vestibu-
lar para alunos egressos da rede pública de ensino”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.050/07 – do Sr. Otavio Leite 
– que “dispõe sobre a utilização das áreas públicas 

de unidades de conservação ambiental integrantes 
do S.NºU.C. (Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação), de unidades militares e prédios públicos 
em geral, particularmente os destinados às unidades 
educacionais, por grupos oficiais de Escoteiros e Ban-
deirantes, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “torna obrigatório a veiculação de mensagens 
educativas nas capas e contracapas dos cadernos es-
colares adquiridos pela rede pública em todo o País, 
proibindo a veiculação de mensagens promocionais 
de realizações governamentais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 4.314/08 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “dispõe sobre a denominação do prédio 
da Administração da sede da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, localizado na cidade de 
Petrolina / PE”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.136/96 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “dispõe sobre a data de pagamento dos servi-
dores públicos federais civis e militares”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.041/04 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “altera o art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de 
março de 1997, que determina que as Câmaras Muni-
cipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação 
de recursos federais para os respectivos Municípios e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.544/07 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “cria o Cadastro Nacional de Condenados por 
Ato de Improbidade Administrativa, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – do Sr. Joaquim Beltrão 
– que “obriga a especificação de data de postagem e 
de entrega das correspondências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.707/06 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 420/2003) – que “altera o art. 
15 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “Dis-
põe sobre as sanções aplicáveis aos Agentes Públicos 
nos Casos de Enriquecimento Ilícito no Exercício de 
Mandato, Cargo, Emprego ou Função na Administra-
ção Pública Direta, Indireta ou Fundacional e dá ou-
tras providências”, estabelecendo prazo e sanção em 
virtude da comunicação de instauração de processo 
administrativo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.935/08 – da Sra. Alice Portugal 
– que “dispõe sobre a destinação dos bens de valor ar-
tístico, histórico e/ou cultural apreendidos, abandonados 
ou disponíveis, administrados por órgãos e entidades 
da administração pública federal e da justiça federal”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 107/99 – da Sra. Maria Elvira 
– que “altera o art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984, que “institui a Lei de Execução Penal.”” 
(Apensados: PL 308/1999, PL 1352/1999 (Apensa-
do: PL 3463/2008 (Apensado: PL 4064/2008)), PL 
4684/2001, PL 7300/2002 (Apensado: PL 5254/2009) 
e PL 5289/2009) 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.476/03 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a redação do art. 1.336 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
permitir a cobrança de multa de até vinte por cento 

pelo atraso no pagamento da prestação condominial”. 
(Apensado: PL 650/2011) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.954/05 – do Sr. Vicentinho – que 
“dá nova redação aos arts. 44 e 2.031 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao referido 
artigo”. (Apensados: PL 887/2007, PL 2484/2007, PL 
3302/2008 e PL 5811/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.316/07 – do Sr. Valtenir Pereira 
– que “altera o art. 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 – do Poder Executivo – 
que “institui o regime disciplinar do Departamento de 
Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, 
revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro 
de 1965, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado BRIZOLA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.524/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “extingue a fiança e o aval prestados por pessoa 
natural”. (Apensados: PL 3835/2008 e PL 4087/2008) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.233/09 – do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 277 e inciso ao art. 
267 do Código de Processo Civil, Lei Nº 5.869 de 11 
de janeiro de 1973”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.780/09 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre a informatização dos serviços 
notariais e de registros”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.562/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta o art. 76-A à Lei nº 8.245, de 18 
de outubro de 1991, que “dispõe sobre as locações de 
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imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinen-
tes””. (Apensado: PL 356/2011) 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.357/10 – do Sr. Marco Maia 
– que “dispõe sobre o regime de provas, a alienação 
antecipada de bens apreendidos, a litigância de má-fé 
no processo penal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 7.431/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre averbação de informações de 
ações judiciais sobre bens imóveis”. 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 119/11 – do Sr. Assis Melo – que 
“determina a inclusão do nome de devedor de alimen-
tos em cadastro de inadimplentes”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 202/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “permite ao Advogado a formulação de perguntas 
diretamente ao depoente”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 203/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 217/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera os §§ 3º e 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

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 RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 534/11 – do Sr. Amauri Teixeira 
– que “altera dispositivo no Código de Processo Penal, 
promovendo maior agilidade de tramitação na justiça”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.080/11 – do Sr. Glauber Braga 
– que “cria o “Programa Prestando Contas”, obrigan-
do todos os Senadores da Republica, Deputados Fe-
derais, Deputados Estaduais e Vereadores a realizar 
prestação de contas de sua atuação parlamentar com 
participação direta popular e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.066/00 – do Sr. Jovair Aran-
tes – que “regulamenta a profissão de caminhoneiro”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.487/00 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre medidas que amenizem o des-
conforto da espera, no atendimento ao público, nos 
estabelecimentos que especifica”. (Apensados: PL 
2846/2003 (Apensado: PL 3772/2004), PL 3755/2004 
e PL 3483/2004) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.812/01 – do Senado Federal 
– Emilia Fernandes – (PLS 264/1999) – que “acres-
centa dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.104/02 – do Sr. Gastão Viei-
ra – que “dispõe sobre inadimplência na prestação de 
contas e cumprimento das normas de programas fe-
derais na área de educação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 142/03 – do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira – que “revoga o parágrafo único do art. 442 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. 
(Apensados: PL 427/2003, PL 439/2003, PL 951/2003 
e PL 1293/2003) 
RELATOR: Deputado BRIZOLA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem linfática 
manual nos hospitais públicos, contratados, convenia-
dos e cadastrados do Sistema Único de Saúde – SUS “. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.081/03 – do Sr. João Campos 
– que “modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências”, limitando a veiculação 
de espetáculo ou programa impróprio em local público 
ou em veículo de transporte público”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 4.260/04 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre as garantias 
aos usuários de sistemas eletrônicos e de telecomu-
nicações das práticas de falsificação de dispositivos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/04 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “inclui os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional no Programa Saúde da Família – PSF”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.534/04 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cada 
cesta básica produzida e distribuída no País pelo Poder 
Público ou pela iniciativa privada conter pelo menos 
dois livros representativos da cultura nacional”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLONº 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera os arts. 54, 55, 115 e 244 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 7543/2006) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.681/06 – do Senado Federal 
– Delcidio Amaral – (PLS 36/2003) – que “acrescenta 
os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho 
de 2003, para dispor sobre a compra dos produtos ali-
mentícios destinados aos programas governamentais 
de distribuição de alimentos e combate à fome”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.502/06 – do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril 
de 1966, que “dispõe sobre a remuneração de profissio-
nais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 145/07 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera a redação da Lei nº 10.201, de 2001, 
condicionando o acesso aos recursos do Fundo Na-
cional de Segurança Pública à efetiva participação na 
atualização dos cadastros do SINARM e do INFOSEG”. 
(Apensado: PL 461/2007) 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.202/07 – do Sr. Carlos Zarattini 
– que “disciplina a atividade de “lobby” e a atuação dos 
grupos de pressão ou de interesse e assemelhados 
no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.332/07 – do Sr. Beto Mansur – 
que “altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que instituiu o Fundo Nacional de Segurança 
Pública, para incluir o serviço telefônico de recebimen-
to de informações e a premiação dos que oferecerem 
informações que auxiliem nas investigações policiais”. 
(Apensado: PL 1432/2007) 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.956/07 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para regulamentar os serviços 
de atendimento presencial ou à distância oferecidos 
ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.755/08 – do Sr. Edson Eze-
quiel – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a presença do proprietário durante 
a vistoria para a concessão de certificado de segu-
rança veicular”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.972/08 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “acrescenta inciso ao art. 138 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o condutor de 
transporte escolar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.427/08 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “acrescenta à CLT o art. 818-A, altera os arts. 
195 e 790-B e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 195 e 
os §§ 4º e 6º do art. 852-A, para dispor sobre ônus da 
prova nas reclamações sobre insalubridade e pericu-
losidade e estabelecer critérios para a remuneração 
do perito em caso de assistência judiciária gratuita”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.458/08 – do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, 
11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláu-
sulas abusivas a exigência entre os itens que compõe 
a lista do material escolar insumos correspondentes à 
atividade comercial, que não fazem parte do uso indi-
vidual do aluno”. (Apensado: PL 4906/2009) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/08 – do Sr. Renato Molling 
– que “altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.060/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “inclui parágrafos ao art. 4º e altera a redação do 
§ 2º do art. 244 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 ,para regular o regime de “sobreaviso””. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.380/09 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “inclui na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Federal, anexo da Lei nº 5.917, de 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário com pontos de 
passagem pela BR-222, Km 77,9 – São Luis do Curu 
– Pentecoste – General Sampaio – Paramoti – até a 
BR -20 no Km 337,8 no Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – do Sr. Paes Landim – 
que “extingue a cobrança de encargo financeiro relativo 
ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio de 
exportação de mercadorias e serviços e de transferên-
cia financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.743/09 – do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 491/2008) – que “institui 
o “Dia Nacional do Distribuidor de Insumo Agrícola e 
Veterinário””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.215/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “denomina “Viaduto Francisco Moya” o 
viaduto localizado no entroncamento da BR-365, km 
613,2 com BR-452, saída para Patos de Minas e Araxá 
da cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.409/09 – do Sr. Dr. Paulo Cé-
sar – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, para alterar diretriz da BR-492, no Estado 
do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.549/09 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,de 13 de 
julho de 1990, para dispor sobre a unificação da data 
de realização da eleição de Conselheiro Tutelar e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.727/10 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “denomina “Avenida Prefeito Francisco Al-
ves Andrade” o trecho da BR-135, compreendido entre 
os quilômetros 374,5 e 379,7 na travessia urbana no 
município de São Domingos do Maranhão, Estado do 
Maranhão, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.822/10 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 618/2007) – que “regulamenta o 
exercício das profissões de Catador de Materiais Re-
cicláveis e de Reciclador de Papel”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.838/10 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “obriga o Poder Público a criar cabines próprias 
para cobrança de pedágio de motocicletas”. (Apensa-
do: PL 6839/2010) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 446/11 – do Sr. Pauderney Ave-
lino – que “altera a alínea “c” e inclui a alínea “d” no 
art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, 
que determina a hora legal do Brasil, visando modi-
ficar os fusos horários do Estado do Acre e de parte 
do Estado do Amazonas do fuso horário Greenwich 
“menos quatro horas” para o fuso horário Greenwich” 
menos cinco horas””. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.706/06 – do Senado Federal 
– Ideli Salvati – (PLS 180/2004) – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da oferta da Língua Brasileira de Sinais – Libras, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 42/07 – do Sr. Lincoln Portela – 
que “altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, e disciplina a oferta de educação sexual 
nas escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.491/07 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de informações aos estudantes pelas Instituições de 
Educação Superior, a cada início de período letivo”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.766/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “reconhece a Profissão de Salva-Vidas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 220/03 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “determina proibição para aquele que praticar 
crime contra direito fundamental da pessoa humana”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.489/99 – do Sr. Paes Landim 
– que “regulamenta o § 2º do art. 74 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.244/00 – do Sr. Osmar Serra-
glio – que “dá nova redação ao inciso VIII e ao § 7º do 
art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que “estabelece normas para as eleições””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.972/00 – do Sr. Ary Kara – que 
“cria um novo inciso II no parágrafo único do art. 281 
da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, renumera o atual inciso II para inciso 
III e dá nova redação ao § 3º do art. 282”. (Apensado: 
PL 4221/2001) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.146/01 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta dados ao assento de óbito previsto 
na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. (Apen-
sados: PL 1614/2007 (Apensado: PL 3183/2008) e PL 
5763/2009) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.339/02 – do Sr. Ronaldo Caiado 
– que “modifica dispositivos da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a Reforma Agrária”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.142/07 – do Sr. Henrique Fon-
tana – que “tipifica o crime de corrupção das pessoas 
jurídicas em face da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.282/96 – LIMA NETTO – que 
“altera a redação do art. 88, inciso I, da Lei nº 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, que “altera a legislação tri-
butária federal e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 2550/1996 e PL 2361/1996) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.954/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “regulamenta o pagamento pelas empresas das 
mensalidades escolares de seus funcionários”. (Apen-
sado: PL 3803/1997) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.565/97 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 
1994, acrescentando incisos aos arts. 21 e 23, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.143/98 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre legislação de trânsito, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/98 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”. 
(Apensado: PL 4368/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.547/98 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “isenta do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados os preparados anti-solares”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.985/99 – do Sr. Edinho Bez – 
que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
introduzindo artigo que torna obrigatória a ampla di-
vulgação das tarifas praticadas pelas prestadoras de 
serviço telefônico fixo comutado e de serviço móvel 
celular”. (Apensados: PL 2499/2000 e PL 3337/2000) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.121/99 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “acrescenta parágrafo único ao 
art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/00 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.279/00 – do Sr. De Velasco – 
que “acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. (Apensado: PL 3485/2000) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.391/00 – do Poder Executivo – 
(MSC 985/2000) – que “autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a alienar ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, o imóvel que menciona, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.403/01 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a autorização e o funcionamento 
de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-
-Bioquímica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 – dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações 
prestadas pelas instituições de ensino superior ao 
candidato, no ato de inscrição do vestibular”. (Apen-
sados: PL 5928/2001 (Apensado: PL 6707/2002), PL 
3791/2004, PL 5793/2005 e PL 1074/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – do Sr. Osmar Serra-
glio – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre a Carteira Nacional de Habi-
litação das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.145/02 – do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.970, de 
11 de dezembro de 1973 – objetivo de ajustar à nova 
legislação de trânsito do País”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 236/03 – do Sr. Chico Alencar – 
que “dispõe sobre o uso de frases, palavras, símbolos 
ou outro meio de comunicação pelos órgãos e institui-
ções da Administração Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 546/03 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “estabelece a inclusão do leite na pauta de pro-
dutos amparados pela Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM)”. (Apensado: PL 2109/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 547/03 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
de beneficiamento e comércio de laticínios informar 
ao produtor de leite o valor pago pelo produto até o 
dia cinco de cada mês e a proibição de diferenciação 
de preços entre produtores e a proibição da prática 
de cotas de excedente, chamado de produção exce-
dente, entre os períodos das águas”. (Apensado: PL 
1051/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 – do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro 
de 1995”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.339/03 – do Sr. Fábio Souto 
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, 
prevendo aplicação de recursos na recuperação das 
áreas de preservação permanente que especifica”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.792/03 – do Sr. Giacobo – que 
“institui o ano de 2005 como o “Ano da Pessoa Porta-
dora de Deficiência Física””. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.940/04 – do Sr. Cabo Júlio – que 
“altera o art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: 
PL 7149/2006) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – do Sr. Giacobo – que 
“acrescenta parágrafos ao art. 18 da Lei nº 6.729, de 
1º de dezembro de 1979, com a redação que lhe deu a 
Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a concessão 
comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.847/04 – do Sr. Marcelino Fra-
ga – que “dispõe sobre os órgãos de representação 
estudantil , direitos de organização e participação dos 
estudantes e dá outras providências”. (Apensado: PL 
5697/2005) 

RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir 
a concessão de salário-maternidade à segurada de-
sempregada”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.872/05 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “institui o ano de 2006 como “Ano da Cul-
tura Popular””. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.443/05 – do Sr. Takayama – que 
“acrescenta parágrafo segundo ao art. 442 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
não existência de vínculo empregatício entre Confis-
são Religiosa, seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou 
Congregação, e seus Ministros, Pastores, Presbíteros, 
Bispos, Freiras, Padres, Evangelistas, Diáconos, Anci-
ãos ou Sacerdotes”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 – do Sr. José Mentor 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de Podó-
logo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.771/09 – do Sr. Roberto Britto 
– que “regulamenta a atividade de cabeleireiro profis-
sional autônomo e atividades como barbeiro, auxiliar 
de cabeleireiro,manicuro, pedicure, esteticista, ma-
quiador e depilador”. (Apensados: PL 6086/2009 e PL 
6116/2009) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.226/07 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “regulamenta o exercício do Profissional 
de Marketing, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1944/2007) 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.680/09 – do Sr. Marco Maia – 
que “altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e 
nº 8.427, de 27 de maio de 1992, para incluir produtos 
extrativos no Programa de Aquisição de Alimentos e 
para autorizar subvenção de preços em apoio à agri-
cultura familiar”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.088/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
que regula direitos e obrigações relativos à proprie-
dade industrial, para instituir a imprescritibilidade da 
ação de nulidade de registro de marca na situação 
que determina”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.323/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 819 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para disciplinar a atividade do 
intérprete de testemunha perante a Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 967/07 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “dispõe sobre a homologação e 
o reconhecimento do ato de declaração de estado de 
calamidade pública ou de situação de emergência”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.577/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.113/09 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 387/2008) – que “altera a redação 
do caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as atividades 
ou operações perigosas”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRIN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “dispõe sobre o repatriamento de recursos 
depositados no exterior”. (Apensado: PL 5228/2005) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.022/09 – do Poder Executivo 
– que “assegura validade nacional à Declaração de 
Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.245/10 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 437/2009) – que “inclui o 
nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que fo-
ram ungidos pela Nação Brasileira para a Suprema 
Magistratura”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.960/06 – do Sr. Salatiel Carvalho 
– que “dispõe sobre a regulamentação das profissões 
de cabeleireiro, manicuro e pedicuro e profissionais 
de beleza em geral”. (Apensados: PL 7393/2006, PL 
7470/2006, PL 1221/2007, PL 466/2007, PL 1868/2007 
e PL 2436/2007) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 421/2003) – que “altera o 
§ 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, para restringir o poder de dis-
posição dos proprietários de abrigos para veículos, 
ressalvado o disposto em convenção de condomínio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 118/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência 
judiciária aos necessitados”. (Apensados: PL 540/2011 
e PL 717/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 799/11 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “acrescenta à Lei nº 5.478 de 25 de Julho de 
1968, que regulamenta a ação de alimentos, o art. 24-A 
para dispor sobre a inclusão, em Serviços de Prote-
ção ao Crédito, daquele que deixar, sem justo motivo, 
de pagar a pensão alimentícia judicialmente fixada”. 
(Apensado: PL 906/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 334/99 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dá nova redação ao inciso I do art. 5º e 
acrescenta § 3º ao art. 16 da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA. 

PROJETO DE LEI Nº 178/03 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “acresce Seção I – A e altera os artigos 156 e 
157 da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 760/2003) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.319/03 – do Sr. João Grandão 
e outros – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.287, 

de 20 de dezembro de 1991, para estender o benefício 
do seguro-desemprego aos agricultores familiares do 
Semi-Árido Nordestino e do Vale do Jequitinhonha, nas 
condições que especifica”. (Apensado: PL 3639/2004) 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política 
pública para promoção da cultura de paz e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.573/04 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a co-gestão de unidades de con-
servação”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.773/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências”, para vedar pagamentos antecipados”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 688/07 – do Senado Federal – 
Sérgio Cabral – (PLS 27/2004) – que “altera o art. 50 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para criar o 
Cadastro Nacional de Adoções, constituído do registro 
de crianças e adolescentes em condições de serem 
adotadas e de pessoas interessadas na adoção”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder 
Público oferecer exame de acuidade auditiva e visual 
para os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 838/07 – do Sr. Marcos Montes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 
do orientador educacional nas instituições públicas de 
educação básica”. (Apensado: PL 2238/2007) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 506/2007) – que “altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para 
determinar a manutenção preventiva das redes de 
drenagem pluvial”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – do Sr. Homero Pe-
reira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para 
especificar a destinação dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.610/09 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei nº 9.954, de 06 de janeiro 
de 2000, que dispõe sobre a Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba 
– CODEVASF, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.651/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de 
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de 
aposentoria ou pensão por intermédio de conta cor-
rente conjunta”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.464/09 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “institui o Dia Nacional do Fisioterapeuta e 
do Terapeuta Ocupacional”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – do Senado Federal 
– Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003) – que “alte-
ra o art. 143 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para 
ampliar as hipóteses de vedação da divulgação de 
nomes de crianças e adolescentes”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.009/99 – do Sr. Enio Bacci – 
que “autoriza a entrada de pessoas ostomizadas pela 
porta dianteira dos veículos de transporte coletivo e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.473/10 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a devolução dos valores 
cobrados a título de Programa de Integração Social 
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social do contribuinte e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GEAN LOUREIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 602/11 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “autoriza o revendedor varejista de combustíveis 
a recarregar vasilhames de gás liquefeito de petróleo 
no estabelecimento denominado posto revendedor”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 779/11 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta inciso ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado GEAN LOUREIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 786/11 – do Sr. Andre Moura – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 

PROJETO DE LEI Nº 838/11 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, 
para vedar a cobrança pelo consumo de água potável 
nas aeronaves comerciais” 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 851/11 – do Sr. Geraldo Simões 
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria prima nos produtos que especifica”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 919/11 – do Sr. Reguffe – que 
“acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para dispor sobre a obrigato-
riedade de se informar o valor total a ser pago pelos 
consumidores nas compras parceladas de produtos 
ou serviços, bem como nos empréstimos e financia-
mentos bancários”. 
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.012/11 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera o art. 785 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, que “institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado WELITON PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.092/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a fiscalização referente 
ao envasilhamento, comercialização e distribuição fra-
cionada de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 693/99 – do Sr. João Henrique – 
que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
Lei do Inquilinato, nos dispositivos que menciona”. 
(Apensados: PL 726/1999 (Apensado: PL 4866/2001), 
PL 2074/1999, PL 2304/2000, PL 2390/2000, PL 
3355/2000, PL 3438/2000 e PL 4459/2001) 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 275/11 – do Sr. Chico Lopes – 
que “proíbe a cobrança de roaming nacional ou adi-
cional de deslocamento, em localidades atendidas pe-
las mesmas redes das operadoras de telefonia móvel 
contratada”. (Apensado: PL 967/2011) 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/10 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade das agências de 
automóveis, novos ou usados, informarem o valor dos 
tributos e eventuais multas para que o veículo possa 
circular livremente”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  
(DIA 27/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.975/06 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a formação compulsória de 
provisão, pelas empresas prestadoras de serviços, para 
o pagamento de obrigações trabalhistas”. 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/11 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “proíbe a comercialização de produtos 
ópticos na condição que menciona”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.164/11 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “acrescenta o § 3º e incisos ao art. 1º da Lei 
nº 11.770, de 09 de setembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.171/11 – do Sr. Fernando Fer-
ro – 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 utilização de novos 
equipamentos de proteção para motociclistas”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.193/11 – da Sra. Iracema 
Portella – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de se 
expressar as dimensões de produto no Sistema Inter-
nacional de Unidades e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acres-
centa § 4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-
-maternidade em caso de micro e pequenas empresas 
com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL 
125/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 373/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as embala-
gens de medicamentos conterem tampa de segurança”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 699/11 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o Código Civil, instituído pela Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN 

PROJETO DE LEI Nº 944/11 – do Sr. Nelson Pado-
vani – que “cria área de livre comércio no Município 
de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 

PROJETO DE LEI Nº 951/11 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “institui o Programa de Inclusão Social do Tra-
balhador Informal (Simples Trabalhista) para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte de que trata o 
art. 3º da Lei Complementar nº 123 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), 
de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 

PROJETO DE LEI Nº 986/11 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho para dispor sobre a cláusula de não con-
corrência”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.047/11 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de 
requisição de funcionários e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 – dos Srs. Penna e Sar-
ney Filho – que “dispõe sobre a eliminação controlada 
das Bifenilas Policloradas – PCBs e dos seus resíduos, 
a descontaminação e a eliminação de transformado-
res, capacitores e demais equipamentos elétricos que 
contenham PCBs, e dá outras providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.047/10 – do Sr. Efraim Filho – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 899 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 307/2011) 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 579/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “dispõe sobre a preferência de assentos em áre-
as destinadas à alimentação nos shoppings centers e 
centros comerciais para as pessoas que especifica”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 595/11 – do Sr. Dr. Aluizio – que 
“acrescenta o art. 6-A à Lei nº 5.991 de 17 de dezem-
bro de 1973, para dispor sobre o recolhimento e o 
descarte consciente de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 628/11 – da Sra. Nilda Gon-
dim – que “altera a redação de dispositivos da Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 652/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre o direito do consumidor a substituição 
imediata de aparelho de telefonia móvel defeituoso”. 
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA. 

PROJETO DE LEI Nº 656/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “dispõe sobre a gratuidade e desconto proporcio-
nal para utilização de estacionamentos pelos idosos, 
e fixa providências”. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 683/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “estabelece condições para o comércio varejista 
e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN 

PROJETO DE LEI Nº 709/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o certificado Parceiros da Ressocializa-
ção às pessoas jurídicas que contratarem egressos e 
sentenciados acautelados do sistema prisional e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 
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PROJETO DE LEI Nº 710/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de 
cartazes em boates e casas noturnas alertando sobre 
os riscos do uso das drogas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 715/11 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 721/11 – do Sr. Edson Pimenta 
– que “obriga as empresas e produtores de florestas 
plantadas a destinar no mínimo 5% da sua produção 
de madeira em toras para a construção civil, movelei-
ra, construção naval, etc”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 722/11 – do Sr. Jorge Corte Real 
– que “estabelece medidas de estímulo ao investimen-
to, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 754/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, de 
forma a obrigar as montadoras e importadoras de ve-
ículos automotores a fornecerem garantia adicional 
aos consumidores de veículos automotores novos, 
nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 776/11 – do Sr. Washington Reis 
– que “determina que parques de diversão disponham 
de gerador de energia elétrica de reserva”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 806/11 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Substituição e Suprimento de Fontes de Energia 
para Estabelecimentos Alimentares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES. 

PROJETO DE LEI Nº 835/11 – do Sr. Claudio Cajado 
– que “dispõe sobre normas para o registro de domí-
nios de internet nas categorias sob o .br” 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 895/11 – do Sr. Paulo Pimenta – 
que “institui contribuição incidente sobre a produção de 
cerveja com álcool e sobre despesa com propaganda 
e publicidade do referido produto”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 896/11 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências, para determinar o acesso 
gratuito dos assinantes do sistema de telefonia móvel 
aos serviços 0800”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 900/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta § 3º ao art. 12 da Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, para estabelecer valores mí-
nimos para bolsas de estágio”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 901/11 – da Sra. Erika Kokay – 
que “dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e acrescenta 
art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1.º da Lei n° 11.770, de 09 
de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Ci-
dadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, para ampliar 
a licença-paternidade para os casos mencionados”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

PROJETO DE LEI Nº 917/11 – do Sr. Washington Reis 
– que “dispõe sobre instalação de amassadores de lata 
em bares e restaurantes”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-

TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
27/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.541/10 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 159/2008) – que “autoriza a 
União a celebrar convênio com o Estado de Goiás, 
com vistas à implantação do Sistema Metropolitano de 
Transporte de Passageiros de Goiânia – GO”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.615/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “institui financiamento especial para porteiros e 
funcionários de edifícios e condomínios para aquisição 
da casa própria”. 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLANO 

PROJETO DE LEI Nº 619/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre a implantação de agrovilas e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ADRIANO 

PROJETO DE LEI Nº 781/11 – do Sr. Geraldo Resende 
– que “ispõe sobre a cobrança de taxa pelo corte de 
árvore com o fim de financiar a arborização urbana”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
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de 2001, denominada Estatuto da Cidade, para incluir 
critérios de classificação do espaço urbano e rural, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 263/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe sobre diretrizes, critérios e limites na 
emissão de sons e ruídos de qualquer natureza”. (Apen-
sados: PL 863/2007, PL 2330/2007 e PL 621/2011) 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.914/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta construções nas áreas 
metropolitanas”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DORNER. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 257/11 – do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “torna obrigatória a inserção de cláusula protetora 
de direitos humanos em contratos de financiamentos 
concedidos por instituições oficiais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 09h30min 

TEMA: Projeto de Lei Nº 757/2011 que institui o Cultura 
Viva – Programa Nacional de Cultura, Educação e Ci-
dadania, estabelece normas para seu funcionamento 
e dá outras providências.
(Requerimento nº 16/2011, dos Srs. Jandira Feghali e 
Nazareno Fonteles)

CONVIDADOS

CESAR PIVA
Representante da Secretaria de Cidadania e Diversi-
dade Cultural do MinC (SCDC/MinC)
CÉLIO ROBERTO TURINO DE MIRANDA
Historiador
GEO BRITTO
Representante da Comissão Nacional dos Pontos de 
Cultura
Movimento Nacional dos Pontos de Cultura
GIUSEPPE COCCO
Professor de Pós-Graduação da Escola de Comuni-
cação da UFRJ
Membro da Rede Universidade Nômade
MÁRCIO GRIÔ
Coordenador da Ação Griô Nacional
Projetos Grão de Luz e Griô; Ação Griô Nacional
CHICO SIMÕES
Brincante

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.138/03 – do Sr. Ivan Valen-
te – que “proíbe o capital estrangeiro nas Instituições 
Educacionais Brasileiras”. (Apensados: PL 6358/2009 
e PL 7040/2010) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.638/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
de Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ELIANE ROLIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.290/09 – do Sr. Antônio Roberto 
– que “institui o Dia Nacional dos Direitos Fundamen-
tais da Pessoa com Transtornos Mentais”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.319/09 – do Sr. Hugo Leal – que 
“institui a Década de Ações de Segurança no Trânsito”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.406/10 – do Sr. Carlos Zaratti-
ni – que “denomina “Passarela Jardim Mimás – Embu 
das Artes” a passarela localizada no Km 275,5 da Ro-
dovia Régis Bittencourt (BR 116/SP/PR) no município 
de Embu das Artes – SP”. 
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 393/11 – do Sr. Newton Lima 
– que “dispõe sobre a alteração do art. 20 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
ampliar a liberdade de expressão, informação e aces-
so à cultura”. (Apensado: PL 395/2011) 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 433/11 – do Sr. Walter Tosta – 
que “altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 456/11 – da Sra. Andreia Zito – 
que “alterar o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional para incluir o Estudo das Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Tra-
balho, como disciplina obrigatória nos currículos do 
ensino médio”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 477/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre o cumprimento do horário de início 
anunciado para apresentações ofertadas ao público 
em geral”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 496/11 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “torna obrigatória a instalação de portais de 
raios-X nas escolas pública e privadas”. (Apensado: 
PL 1294/2011) 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 846/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 853/11 – do Sr. Jonas Donizet-
te – que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 862/11 – do Sr. Jairo Ataíde – 
que “altera a denominação da Usina Hidrelétrica de 
Tucurui, situada no rio Tocantins, no Estado do Pará, 
para Usina Hidrelétrica Vice-Presidente da República 
José Alencar Gomes da Silva”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 868/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre a criação de política de desenvol-

vimento do ecoturismo e do turismo sustentável em 
âmbito nacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 871/11 – do Sr. Delegado Waldir 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para assegu-
rar o funcionamento de creches noturnas”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 

PROJETO DE LEI Nº 881/11 – do Sr. Pastor Marco 
Feliciano – que “modifica a redação do artigo único 
da Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, que institui o 
Dia Nacional de Ação de Graças”. 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 885/11 – do Sr. Alessandro Mo-
lon – que “acrescenta o inciso VII ao art. 67 da lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 924/11 – do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “cria o Programa Universidade Social, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 926/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “declara o Movimento Tradicionalista Gaúcho – 
MTG como Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 965/11 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a disponibilização em for-
mato digital aos beneficiários dos livros distribuídos 
no âmbito do Programa do Livro Didático do Ministério 
da Educação”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 982/11 – do Sr. Romário – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
– LDB, para valorizar e incentivar o desporto escolar”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.000/11 – da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera a Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Uni-
versidade para Todos (PROUNI), para incluir a conces-
são de bolsas para pós-graduação”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

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 ALESSANDRO MOLONº 

PROJETO DE LEI Nº 1.106/11 – do Sr. Ricardo Qui-
rino – que “estabelece que as salas de aulas do ensi-
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no médio e superior, com 40 ou mais alunos, deverão 
dispor de dispositivo de sonorização”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.169/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 
2005, que “Institui o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Ju-
ventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; 
altera as Leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e nº 
10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providên-
cias”, para dispor sobre o certificado de Residência 
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e 
sua exigência nas provas de títulos dos concursos pú-
blicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado SÁGUAS MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.236/11 – do Sr. Ronaldo Fon-
seca – que “reconhece o Escotismo como método 
complementar de educação no País e sua prática por 
entidades legalmente constituídas segundo as leis 
brasileiras e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HIN-
TERHOLZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.276/11 – da Sra. Flávia Morais 
– que “confere o título de “Capital Nacional Ecumênica 
da Fé” ao Município de Trindade, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 8.011/10 – do Sr. Vitor Penido – 
que “dispõe sobre diretrizes para a seleção e indica-
ção dos diretores das escolas públicas de educação 
básica com oferta dos níveis fundamental e/ou médio”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.130/10 – do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “institui a Semana de Deba-
tes sobre Crianças e Adolescentes Desaparecidos”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.641/09 – da Sra. Janete Capi-
beribe – que “altera o “caput” do art. 4º da Lei nº 10.260, 
de 12 de julho de 2001, para inserir o auxílio-livros nos 
financiamentos pelo Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior”. (Apensados: PL 6658/2009 
(Apensado: PL 503/2011) e PL 6796/2010) 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 515/11 – do Sr. Josias Gomes – 
que “denomina “Barragem Dom Mário Zanetta” a “Bar-
ragem Gasparinho”, situada no município de Coronel 
João Sá, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 522/11 – da Sra. Ana Arraes – 
que “inscreve o nome de Bárbara Pereira de Alencar 
no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 541/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a política estadual de incentivo ao 
direito dos alunos das instituições da rede pública de 
ensino a terem acesso ao cinema”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 545/11 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “concede ao Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Estado de Pernambuco, a denominação 
de “A Capital Heróica do Brasil””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 550/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “obriga os estabelecimentos de ensino a disponi-
bilizarem assentos proporcionalmente adequados às 
pessoas obesas”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 556/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes 
e das entidades estudantis”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 563/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a garantia de cursos profis-
sionalizantes e estágios a adolescentes residentes em 
orfanatos e/ou abrigos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 576/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre o enquadramento das 
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instituições educacionais oficiais criadas por lei esta-
dual ou municipal, existentes na data da promulgação 
da Constituição Federal no que dispõem os arts. 157, 
I, e 158, I, da Constituição”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 608/11 – do Sr. Roberto de Luce-
na – que “institui o direito a passe livre, em transporte 
público, a acompanhantes de crianças matriculadas 
em educação infantil”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 615/11 – do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de San-
ta Catarina, o título de “Capital Nacional da Dança””. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 616/11 – do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de Santa 
Catarina, o título de “Capital Nacional das Bicicletas””. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 617/11 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz 
antialérgico nas escolas públicas e privadas e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 630/11 – do Sr. Luiz Noé – que 
“inscreve o nome de Rubens Beyrodt Paiva no “Livro 
dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 706/11 – do Sr. Enio Bacci – que 
“cria a Semana da Reciclagem e Meio Ambiente nas 
escolas públicas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 748/11 – do Sr. João Arruda – 
que “confere ao Município da Lapa – Paraná o título 
de “Capital Nacional do Automóvel Antigo””. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 772/11 – da Sra. Rosinha da 
Adefal – que “acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, 
nos currículos do ensino fundamental e médio, o tema 
da acessibilidade”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 783/11 – do Sr. José Priante – 
que “declara o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 
Belém do Pará, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLONº 

PROJETO DE LEI Nº 819/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “confere ao Município de Maravilha, 

no Estado de Santa Catarina, o título de Cidade das 
Crianças”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 831/11 – da Sra. Nilda Gondim – 
que “dispõe sobre o exercício da Profissão de Agente 
de Turismo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.504/10 – do Senado Fede-
ral – Sérgio Zambiasi – (PLS 51/2010) – que “dispõe 
sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell 
de Moura no Livro dos Heróis da Pátria” (Apensado: 
PL 869/2011) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário Deputado Mussa Demes (Plená-
rio 4), Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
Tema: RETIRADA DOS GASTOS COM SAÚDE DA 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Expositores:
Sra. MARIA DO CARMO, Diretora do Departamento 
de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saú-
de, representando o Ministro, Sr. Alexandre Padilha;
Sra. SELENE PERES PERES NUNES, Gerente da 
Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Apli-
cadas à Federação da Secretaria do Tesouro Nacional, 
representando seu Secretário, o Sr. Arno Augustin;
Sr. DENILSON MAGALHÃES, técnico da Confedera-
ção Nacional de Municípios – CNM, representando seu 
Presidente, o Sr. Paulo Roberto Ziulkoski; e
Sr. GILSON CARVALHO, assessor técnico do Con-
selho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
– CONASEMS, representando seu Presidente, o Sr. 
Antônio Carlos Figueiredo Nardi.
Requerimento:
Nº 02/11-CFT – Dep. Amaury Teixeira (PT/BA)

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – 
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.580/10 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Advogado da União”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.038/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para 
os veículos ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas 
e triciclos”. (Apensados: PL 6753/2006 e PL 1023/2007) 
RELATOR: Deputado AGUINALDO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.503/05 – do Senado Federal 
– Roberto Saturnino – (PLS 199/2003) – que “dispõe 
sobre a destinação a ser dada aos valores relativos às 
cotas de fundos de investimento em títulos e valores 
mobiliários representativas de fundos fiscais criados 
pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967, 
não-resgatadas por seus respectivos titulares”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 980/07 – do Sr. Chico Alencar – 
que “dispõe sobre os comprovantes de pagamentos 
emitidos por terminais eletrônicos”. (Apensados: PL 
4921/2009 (Apensado: PL 7518/2010), PL 4993/2009, 
PL 5449/2009, PL 5714/2009 e PL 690/2011) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.236/07 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “dispõe sobre novos investimentos em geração 
de energia elétrica por meio de pequenas centrais hi-
drelétricas e fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 – do Sr. Otavio Leite 
e outros – que “classifica como atividade econômica 
exportadora, o setor de turismo receptivo”. 
RELATOR: Deputado RUI PALMEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.389/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “dispõe sobre a incidência da Contri-
buição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas 
decorrentes da venda de produtos derivados de horti-
fruticultura irrigada e outras providências”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.555/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “concede subvenção econômica ao pre-
ço do óleo diesel consumido por produtores rurais e 
transportadores de insumos e produtos destinados ou 
provenientes da atividade agrícola”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.644/07 – do Sr. Andre Vargas 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para os veículos de transporte de mer-
cadorias, quando adquiridos por feirantes, nas condi-
ções que estabelece”. (Apensados: PL 3973/2008 e 
PL 4157/2008) 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”. 
RELATOR: Deputado VALMIR ASSUNÇÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.688/08 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a isenção do Imposto de 
Renda para o transportador individual de passageiro 
na categoria de aluguel”. 
RELATOR: Deputado AGUINALDO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.712/09 – do Sr. Renato Molling – 
que “altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para incluir as despesas com segurança nas 
deduções permitidas para efeito de apuração da base 
de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.733/09 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 349/2007) – que “dispõe sobre 
a Criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Guajará-Mirim, no Estado do 
Rondônia”. (Apensado: PL 5387/2009) 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do Senado Federal – 
João Vicente Claudino – (PLS 379/2007) – que “dispõe 
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sobre a criação de Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) no Município de Picos, no Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.083/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre o imposto de renda incidente 
no mês de dezembro de cada ano sobre os rendimen-
tos de trabalho não assalariado”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre compensações orçamentárias e 
financeiras para a área de educação nos casos de re-
núncia fiscal associada a impostos e transferências na 
União, nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.369/09 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a prorrogação da data de 
vencimento de boleto de cobrança bancária, durante 
período de greve”. (Apensado: PL 6461/2009) 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – do Sr. Moacir Miche-
letto – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre opera-
ções com inibidores de urease”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.631/09 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “acrescenta alínea ao inciso II do art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir 
as despesas veterinárias nas deduções da base de 
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.248/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, para alterar o regime de tributação 
aplicável às contribuições ao Programa de Integração 
Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidente sobre a atividade fim dos 
centros de convenções”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.757/10 – do Senado Federal – 
Renan Calheiros – (PLS 268/2009) – que “altera a Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre 
a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadoras de deficiência fisica, e dá outras 

providências”, para dispor sobre a isenção de automó-
veis com capacidade para até 7 (sete) passageiros, 
destinados à utilização na categoria de aluguel (táxi)”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 219/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “modifica o art. 23 da Lei nº 6.830, de 1980 para 
permitir a arrematação com valor inferior ao dado pela 
avaliação ainda em primeiro leilão”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 407/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta parágrafo ao art. 
11 da Lei nº 6.830, de 1980, proibindo a penhora de 
depósitos bancários à vista, quando da cobrança da 
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas autarquias”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 409/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“modifica os arts. 7º, 9º, 16 e 20 da Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989, alterada pela Lei nº 10.177, 
de 12 de janeiro de 2001”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 

PROJETO DE LEI Nº 426/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre a informação ao contribuinte da restitui-
ção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE. 

PROJETO DE LEI Nº 436/11 – do Sr. Walter Tosta – 
que “concede isenção tributária a templos, cultos, de-
mais instituições religiosas e entidades vinculadas”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 438/11 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “define condições para a liberação de recursos 
federais aos Municípios nas hipóteses que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 

PROJETO DE LEI Nº 494/11 – do Sr. Zonta – que “al-
tera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para 
equiparar o percentual incidente sobre o rendimento 
bruto do contribuinte que transporta carga e passa-
geiro para a apuração da base de cálculo do imposto 
de renda pessoa física ao aplicado na legislação pre-
videnciária”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 526/11 – do Sr. Walter Tosta – 
que “concede isenção tributária às academias, clubes 
e entidades que promovam atividades desportivas com 
a participação de idosos e deficientes”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 581/11 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas para tornar permanente a dedução da 
contribuição patronal paga à Previdência Social pelo 
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empregador, incidente sobre o valor da remuneração 
do empregado doméstico”. (Apensados: PL 877/2011, 
PL 811/2011, PL 839/2011 e PL 1337/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 637/11 – do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 
para incluir o seguro-garantia dentre os instrumentos 
de garantia nas ações de execução fiscal”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 663/11 – do Sr. André Figueire-
do – que “.Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 – do Senado Federal – 
MARINA SILVA – (PLS 68/2000) – que “dispõe sobre 
a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador 
extrativista vegetal e ao beneficiador de produtos das 
florestas durante o período em que estiver impedido de 
exercer sua atividade e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 677/2003, PL 3978/2008 e PL 5857/2005) 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.177/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), no Município de 
Altamira, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.192/10 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 7323/2010) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 
A – Audiência Pública: 
Tema: SEGURANÇA DO PROGRAMA NUCLEAR 
BRASILEIRO
EXPOSITORES:
– (CONFIRMADO) Senhor OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA, Diretor-Presidente da Eletronuclear – Ele-
trobrás Termonuclear S.A.

– (A CONFIRMAR) General JOSÉ ELITO CARVALHO 
SIQUEIRA, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República
– (NÃO COMPARECERÁ) Senhor CARLOS MINC, Se-
cretário de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
– (CONFIRMADO) Senhor OPHIR CAVALCANTE, 
Presidente do Conselho Federal da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.155/11 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Fun-
do Nacional de Reutilização de Água (FUNREÁGUA)”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.034/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que ins-
titui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.058/11 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a guarda dos animais de estimação 
nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do 
vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.364/09 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de 
medidas ecologicamente sustentáveis nas obras de 
infra-estrutura necessárias à realização das Olimpí-
adas de 2016”. 
RELATOR: Deputado STEFANO AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.003/11 – do Sr. Guilherme Mus-
si – que “cria a figura do Vigilante Ambiental Voluntário 
em caráter nacional”. 
RELATOR: Deputado STEFANO AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.013/11 – do Sr. Aureo – que 
“dispõe sobre a fabricação e venda, em território na-



26386 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

cional, de veículos utilitários movidos a óleo diesel, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de 
poluentes por motores de máquinas móveis não rodo-
viárias e veículos similares”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 636/11 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “proíbe a utilização de papel reciclado na fabri-
cação de embalagem de produtos alimentícios”. 
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 685/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação 
dos Termos de Ajuste de Conduta na imprensa oficial”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 689/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “acrescenta inciso ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 
27 de abril de 1999”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 886/11 – do Sr. Alfredo Sirkis – 
que “dispõe sobre o trânsito por propriedades privadas 
para o acesso a sítios naturais públicos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 907/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “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”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 994/11 – do Sr. Neri Geller – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de 
dispositivos de transposição de níveis em hidrovias e 
caracteriza como serviço público a operação de eclu-
sas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.214/11 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “dispõe sobre a compensação financeira pelo 

aproveitamento da energia eólica para fins de geração 
de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “institui o Programa Nacional para o Fortale-
cimento da Mineração de Pequeno Porte – Pronamin, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERINHO BANTIM. 

PROJETO DE LEI Nº 976/11 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “altera a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro 
de 1974, para instituir desconto nas tarifas de energia 
elétrica aplicável aos consumidores residenciais cuja 
renda familiar seja igual ou inferior a cinco salários mí-
nimos e que residam em Município onde se localize 
usina termonuclear de geração de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 979/11 – do Sr. Fernando Jordão 
– que “altera a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 
1974, estabelecendo que a construção de usina nu-
cleoelétrica deverá ser aprovada por referendo popular” 
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.579/10 – do Poder Executivo 
– (MSC 395/2010) – que “cria cargos na Carreira de 
Diplomata, altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, transforma cargos de Assistente de 
Chancelaria e cria cargos de Oficial de Chancelaria”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.117/11 – do Sr. Lourival Men-
des – que “altera o Decreto Lei nº 9.760, de 5 de se-
tembro de 1946. Modifica o conceito de terrenos de 
marinha e terrenos acrescidos de marinha, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 365/11 – do Sr. William Dib – que 
“altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 de agosto 
de 1964, Lei do Serviço Militar, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 726/11 – do Sr. Lourival Men-
des – que “autoriza o Poder Executivo a criar Colégio 
Militar nas cidades que específica”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 738/11 – do Sr. Luiz Otavio – 
que “acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da Lei nº 
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o 
Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao 
Comando do Exército Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 9h 
Tema:
Debate sobre liberalidades da legislação penal, con-
fissão premiada, livramento condicional e progressão 
de regime.
Convidados: 
– PROFESSOR LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista e cien-
tista criminal;
– ANA PAULA ABREU FILGUEIRAS, juíza auxiliar da 
Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro; e
– MAURÍCIO KUEHNE, professor de Direito Penal da 
Faculdade de Direito de Curitiba.
Requerimento nº 31/11
Autores: Dep. Hugo Leal (PSC/RJ) e Fernando Fran-
cischini (PSDB/PR) 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.078/11 – do Sr. Delegado Pro-
tógenes – que “altera a Lei nº 10.446, de 08 de maio 
de 2002, para dispor sobre a participação da Polícia 
Federal na investigação de crimes em que houver 
omissão ou ineficiência das esferas competentes e 
em crimes contra a atividade jornalística”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.741/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre os procedimentos a serem obser-
vados pelas pessoas jurídicas reguladas pelo Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 
relativamente a operações realizadas por pessoas 
politicamente expostas”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.908/10 – do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de 
Defesa do Torcedor”. 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 701/11 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), e dá outras providências, para dispor 
sobre a participação de representantes da sociedade 
nos conselhos de segurança pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 750/11 – do Sr. William Dib – 
que “altera o inciso III e o parágrafo 8º do art. 4º da 
Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que “dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– Sinarm, define crimes e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
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PROJETO DE LEI Nº 891/11 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “dispõe sobre a utilização de redes de serviços 
de telefonia móvel para a localização de pessoas de-
saparecidas”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A AVA-
LIAR O SISTEMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 08h30min 
A – Reunião Deliberativa: 
Trabalhos internos 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE  
O USO DE AGROTÓXICOS E SUAS  

CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 11h 
A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação de proposta de Trabalho. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 8.044/10 – do Senado Federal – 
Papaléo Paes – (PLS 83/2010) – que “institui a Política 
Nacional de Medicamentos”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 108/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “desonera dos tributos federais todos os me-
dicamentos diretamente utilizados no tratamento do 
diabetes e da hipertensão arterial, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 1097/2011) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 561/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “atribuir responsabilidade à União pelo pa-
gamento do auxílio-funeral a famílias carentes”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

PROJETO DE LEI Nº 565/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a internação de pacientes 
em estado grave na rede privada de hospitais, quan-
do solicitado por médico do SUS – Sistema Único de 
Saúde, em caso de não haver vaga na rede pública”. 

RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.815/09 – do Sr. Dr. Nechar – 
que “veda a comercialização de brinquedos acompa-
nhados de lanches”. (Apensados: PL 4888/2009, PL 
4935/2009 e PL 1146/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a responsabilização das to-
madoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 648/11 – do Sr. Eduardo Barbosa 
– que “altera os arts. 16, 75 e 77 da Lei nº 8.213, de 
1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências””. (Apen-
sado: PL 771/2011) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.297/05 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso I 
do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990, 
para incluir na situação jurídica de dependente, para fins 
previdenciários, o companheiro homossexual do segurado 
e a companheira homossexual da segurada do INSS e o 
companheiro homossexual do servidor e a companheira 
homossexual da servidora pública civil da União”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 397/07 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “dispõe sobre a proibição de estabelecimento de 
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horários especiais”. (Apensados: PL 2540/2007 e PL 
5066/2009) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  
(DIA 27/05/2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.802/10 – do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS 251/2007) – que “altera o 
art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
incluir, entre as competências do Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), a 
definição de critérios para a utilização de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para a qua-
lificação dos profissionais dos órgãos de segurança 
pública e dos profissionais da educação básica”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – do Sr. Maurício Rands 
– que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para incluir as profissões libe-
rais no conceito de categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.431/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “inclui § 10 ao art. 477 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, dispondo sobre o não afasta-
mento da incidência dos §§ 6º e 8º do mesmo artigo 
em caso de morte do empregado”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – do Sr. Ciro Nogueira – 
que “dispõe sobre o exercício das profissões de maitre 
e garçom”. (Apensados: PL 6646/2009 e PL 564/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PROJETO DE LEI Nº 6.808/10 – da Sra. Sueli Vidigal 
– que “disciplina a organização e funcionamento da 
Administração Pública, para fins de absorção da mão-

-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias 
contratuais e conveniais da Administração Pública Fede-
ral, direta ou indireta, pertinentes às obras e serviços”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.884/10 – do Sr. Fernando Mar-
roni – que “dispõe sobre a concessão do benefício de 
seguro desemprego, em casos de ocorrência de con-
dições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis 
à atividade e que inviabilizem o período de safra da 
pesca, ao pescador profissional que exerce a ativida-
de pesqueira de forma artesanal em águas interiores 
ou continentais”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.940/10 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para permitir o pagamento de 
verbas rescisórias por meio de cheque administrativo”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.103/10 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 
1998, excluindo receitas e transferências de estados, 
Distrito Federal e municípios, para efeito da base de 
cálculo da contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PIS/PASEP e reduzindo a alíquota da con-
tribuição para os referidos entes federados”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.124/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta o art. 11 da Constitui-
ção Federal e dá outras providencias”. (Apensado: PL 
8056/2011) 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.252/10 – do Sr. Sandro Ma-
bel – que “altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que “regula o processo administrativo no âmbi-
to da Administração Pública Federal””. (Apensado: PL 
1038/2011) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.347/10 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “altera a redação do inciso I do art. 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim 
de ampliar o período da licença nojo”. (Apensado: PL 
8112/2011) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.413/10 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo, no Município de Montanha”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.441/10 – da Sra. Jô Moraes – 
que “prevê o pagamento, pelo Poder Público, de danos 
morais e pensão indenizatória aos dependentes das 
vítimas fatais de crimes de violência sexual e violên-
cia doméstica, nos casos em que for comprovado erro 
material do Estado”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/10 – do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 307/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
de Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.690/10 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 
2008, para excluir os incisos I e II, do art. 106; dá nova 
redação aos arts. 106 e 113; e, incluir o § 6º no art. 
120, na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.720/10 – do Sr. Vicentinho – que 
“modifica o Estatuto da Igualdade Racial para incluir o 
quesito cor/raça em instrumentos de coleta de dados 
referentes a trabalho e emprego e para dispor sobre 
a realização de pesquisa censitária que verifique o 
percentual de trabalhadores negros no setor público”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.766/10 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “altera a Lei nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a orga-
nização e o funcionamento dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
Militares dos Estados e do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.793/10 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 416/2007) – que “altera o 
inciso VII do § 1º do art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, para ampliar as possibilidades de 
declaração, por parte do poder concedente, de cadu-
cidade do contrato de concessão”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.811/10 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “regulamenta o exercício da atividade, 
define as atribuições do Perito Judicial e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.866/10 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências”, para permitir a mo-

vimentação do saldo da conta vinculada pelos titulares 
para quitação ou amortização de dívidas”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.954/10 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Jundiaí e Região – UNIFEJ – com sede no Muni-
cípio de Jundiaí, estado de São Paulo”. (Apensado: 
PL 883/2011) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 38/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de 
questões relativas ao Estatuto da Advocacia, Lei nº 
8.906, de 1994, nas provas destinadas a Concursos 
Públicos que se destinem a preencher vagas de Nível 
Médio e Superior”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 281/11 – do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
das por empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 339/11 – do Sr. William Dib – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal no Município de São Bernardo do Campo, 
para atendimento da região do ABCDM do Estado de 
São Paulo”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 368/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “institui margem de preferência, nos processos li-
citatórios, para produtos e serviços locais e regionais”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 379/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Lucas do Rio Verde da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 412/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre responsabilidade civil do Estado”. (Apen-
sado: PL 923/2011) 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 437/11 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “estabelece condições para a liberação de recur-
sos de convênios para a construção de obras públicas”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PROJETO DE LEI Nº 454/11 – da Sra. Andreia Zito – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, a fim de incluir os agen-
tes das guardas portuárias e agentes de vigilância das 
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instituições federais de ensino, no rol das categorias 
profissionais beneficiárias da “Bolsa-Formação””. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 488/11 – do Senado Federal – 
Neuto De Conto – (PLS 580/2007) – que “altera a Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre a manutenção 
da condição de segurado especial, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 586/11 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “cria o Fundo para a Aposentadoria do Povo 
Brasileiro – FAPB e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 599/11 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “proíbe as empresas concessionárias dos 
serviços públicos de energia elétrica de contratarem, 
de forma terceirizada, trabalhadores e técnicos que 
desempenhem atividades-fim”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 614/11 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus, no 
Município de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 622/11 – do Sr. Rodrigo Garcia – 
que “institui o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias a 
que se refere o art. 173, § 1º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 668/11 – do Sr. Policarpo – que 
“regulamenta o exercício da profissão do Auxiliar de 
Farmácias e Drogarias” 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.140/03 – do Sr. Coronel Alves – 
que “dispõe sobre a proibição de realização de provas 
orais em concursos públicos e dá outras providências” 
(Apensado: PL 997/2007) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – do Sr. Cândido Vac-
carezza – que “concede horário especial ao trabalha-
dor estudante”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.947/10 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, para modificar a composição e as atribuições 
do Conselho Nacional de Política Agrícola”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.972/09 – do Sr. Antônio Roberto 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
prever a aplicação de recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço em ações de proteção ambiental”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.014/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para incluir portadores do vírus HIV entre os benefici-
ários da reserva de vaga para reabilitados e pessoas 
com deficiência habilitadas”. (Apensado: PL 7561/2010) 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.021/09 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera dispositivos contidos na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, e na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para condicionar a concessão de Bolsa Fa-
mília à inscrição em programa de qualificação profis-
sional complementar e instituir incentivo fiscal para as 
empresas que contratarem trabalhadores qualificados 
por esses programas”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.092/09 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Sul Maranhense, no Estado do 
Maranhão”. (Apensado: PL 6351/2009) 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.239/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para dispor sobre o despachante de trânsito”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.265/09 – do Sr. Gladson Cameli 
– que “altera o art. 4º, inciso IX, da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalida-
de de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.314/09 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre o exercício da profissão de bugreiro”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.035/10 – do Senado Federal – 
Gim Argello – (PLS 303/2009) – que “revoga o § 4º do 
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art. 107 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
(Código Brasileiro de Aeronáutica)”. 

PROJETO DE LEI Nº 7.144/10 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 
2008, para excluir o § 4º do art. 120 e acrescentar o 
art. 120-A, dispondo sobre a Progressão Funcional por 
Titulação, na Carreira do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 7.197/10 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “altera o art. 4º da Lei nº 9.933, de 20 de de-
zembro de 1999, que dispõe sobre as competências 
do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços 
Metrológicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 7.244/10 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 334/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba no Município de Santa Rita – PB”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.318/10 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta a alínea “d” ao inciso I do art. 30 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social, institui Plano de 
Custeio, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.339/10 – do Sr. Fábio Faria – 
que “altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, 
“que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo”, para 
incluir a formação e a capacitação de profissionais do 
turismo como uma das atividades passíveis de finan-
ciamento e apoio com recursos do Fundo Geral de 
Turismo – FUNGETUR”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.396/10 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “fixa restrições para o exercício de cargos 
e direção em pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 7633/2010, PL 7705/2010, PL 7689/2010 (Apen-
sado: PL 434/2011), PL 562/2011 e PL 1163/2011) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.747/10 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera as Leis nº 11.128, de 28 de junho 
de 2005; nº 10.260, de 12 de julho de 2001; e nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 84/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
incluindo os profissionais que trabalhem com socioedu-
cação de adolescentes como beneficiários do Projeto 
Bolsa Bolsa-Formação” 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 520/11 – do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “altera dispositivo do Decreto-Lei nº 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987, para reduzir o valor do 
laudêmio relativo a imóveis de propriedade da União”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 598/11 – do Sr. Otavio Leite – que 
“estabelece diretrizes para o funcionamento de empre-
sas de condicionamento físico, tais como academias 
de ginástica, de musculação, de natação, escolas es-
portivas em geral e similares, e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 600/11 – do Sr. Augusto Cou-
tinho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”, para isentar os idosos de contri-
buição aos Conselhos e demais entidades de fiscali-
zação profissional”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 638/11 – do Sr. Décio Lima – 
que “altera a redação dos incisos II e V e do parágrafo 
único do art. 4º da Lei nº 12.302, de 2 de agosto de 
2010, que “Regulamenta o exercício da profissão de 
Instrutor de Trânsito”, e suprime o inciso VII do mesmo 
artigo, a fim de dispor sobre requisitos para o exercí-
cio da atividade”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.386/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 116/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
5965/2005, PL 1600/2007 e PL 3851/2008) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.212/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o § 1º do art. 20 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991 para dispor sobre a do-
ença do trabalho”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 
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AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “regula o exercício da atividade de condução de 
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 
e PL 611/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.279/10 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 160/2009) – que “dispõe 
sobre a definição de diarista”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.981/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a criação do Conselho Fe-
deral e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, sobre 
o exercício da profissão de Jornalista, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 5186/2009, PL 5592/2009 
(Apensado: PL 6181/2009), PL 5627/2009 (Apensado: 
PL 6056/2009), PL 5726/2009 e PL 455/2011) 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.935/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a redação do art. 11, III, da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que “institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada 
no âmbito da administração pública””. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que 
“altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto 
de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores do Poder Exe-
cutivo Federal, inclusive de suas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, e 
dá outras providências” (Apensado: PL 2032/2007) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 606/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta inciso XVIII ao art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que “Dis-
põe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e dá outras providências”, para permitir que até 20% 
do saldo da conta vinculada do trabalhador possam 
ser aplicados em ativos financeiros de sua escolha”. 
(Apensado: PL 2409/2007) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
PROJETO DE LEI Nº 650/07 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “acrescenta alínea “l” ao art.15 da Lei n° 3.268, 
de 30 de setembro de 1957, que “ dispõe sobre os 
Conselhos de Medicina, e dá outras providencias.”” 
(Apensados: PL 999/2007 e PL 6867/2010) 

RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 914/07 – do Sr. João Bittar – que 
“dispõe sobre as provas de títulos dos concursos para 
acesso a cargos e empregos públicos”. (Apensados: 
PL 1306/2007 e PL 4950/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.027/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 9º da Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que “dispõe sobre 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.181/07 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “acrescenta o inciso XVIII ao Art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo que os tra-
balhadores associados às cooperativas habitacionais 
poderão dispor dos recursos do FGTS”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.383/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o pagamento dos créditos 
referentes aos complementos de atualização mone-
tária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS previstos na referida Lei 
Complementar nº 110, de 2001”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.004/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta a alínea XVIII no art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 1990, que “Dispõe sobre o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.234/07 – do Sr. Duarte Nogueira 
– que “altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que estabelece as normas gerais de licita-
ções e contratos no âmbito da Administração Pública, 
para dispor sobre o pagamento de despesas públicas 
mediante utilização de cartão corporativo”. (Apensa-
dos: PL 2739/2008, PL 2748/2008, PL 2927/2008 e 
PL 3296/2008) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 5.889, de 8 
de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do 
trabalho rural, para consolidar os direitos do trabalha-
dor rural jovem”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.588/07 – do Sr. Neilton Mu-
lim – que “institui responsabilidades para as pessoas 
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responsáveis pela realização do concurso público e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.624/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11de janeiro de 1990, 
para permitir o financiamento da contribuição previ-
denciária com recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador, na situação em que especifica”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.649/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para autori-
zar a movimentação da conta vinculada por motivo do 
nascimento de filho ou casamento”. (Apensados: PL 
3807/2008 e PL 3853/2008) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.711/07 – do Sr. João Maga-
lhães – que “altera Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), e dá outras providências, para dispor 
sobre as formas de pagamento do abono e dos ren-
dimentos do PIS/PASEP”. (Apensado: PL 2983/2008) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.984/08 – do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre o direito de preferência à aquisição 
de bens imóveis dominicais pertencentes às entidades 
que integram a Administração Pública Federal, nas 
condições que menciona, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.360/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei Nº 7.064, de 6 de dezembro de 
1982, a fim de estendê-la a todos os trabalhadores 
contratados ou transferidos para prestar serviços no 
exterior”. (Apensado: PL 4609/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.596/08 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “autoriza a União a doar ao Município de Umua-
rama, no Estado do Paraná, o imóvel que especifica”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.781/08 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acresce parágrafo único ao artigo 32 da Lei nº 
7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 

estender-lhes o benefício do seguro-desemprego nos 
períodos de defeso”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.457/08 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
permitindo a movimentação do saldo da conta vincula-
da do FGTS para a aquisição de terras na zona rural”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.529/08 – do Sr. Mauro Mariani 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências”, para permitir a mo-
vimentação do saldo da conta vinculada para o paga-
mento de pensão alimentícia”. 
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/09 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.675/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “adota medidas para combater 
o desemprego, reduzindo prazos e simplificando pro-
cedimentos e estabelecendo critérios para realização 
de compras governamentais e licitações de obras e 
serviços pela Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/09 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação das pesquisas de trabalho e emprego, pro-
duzidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nas 
escolas brasileiras”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.863/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o adicional 
por atividade de risco para os vigilantes de Instituições 
Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IFETS, Escolas Téc-
nicas Federais – ETFs, Escolas Agrotécnicas Federais 
– EAFs, Escolas Técnicas vinculadas às Universida-
des Federais e de Instituições de Pesquisa Científica 
e Tecnológica”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PROJETO DE LEI Nº 4.977/09 – dos Srs. Angelo Va-
nhoni e José Aníbal – que “dá nova redação ao art. 15 
da Lei nº 11.904, de 14 de Janeiro de 2009, que ins-
titui o Estatuto de Museus e dá outras providências”. 
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RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.050/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a divulgação de tabela de pre-
ços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços 
de telefonia, de fornecimento de água, gás e energia 
elétrica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.052/09 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “dispõe sobre a opção da suspensão 
temporária dos benefícios previdenciários das pessoas 
com deficiências, na forma que específica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRIN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.071/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “regulamenta o inciso XVI do art. 
22 da Constituição Federal que trata da organização do 
sistema nacional de emprego, para a adoção de políti-
cas anticíclicas de emprego e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.166/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço e dá outras providências”” (Apensado: 
PL 121/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.531/09 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “autoriza o Poder Executivo a instituir Campus 
em Naviraí, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 
criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 5.772/09 – do Sr. Rodrigo de 
Castro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, para ampliar o universo de objetivos institu-
cionais enquadráveis como serviço voluntário e para 
fazer constar no termo de adesão as responsabilida-
des das partes”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.582/09 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 122/2008) – que “altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para estabe-
lecer o direito à nomeação nos concursos públicos”. 
(Apensados: PL 4973/2005, PL 4109/2008 (Apensa-
dos: PL 4352/2008, PL 749/2011 e PL 1242/2011), PL 
6778/2010, PL 6991/2010 e PL 277/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.762/10 – do Senado Fede-
ral – Marcelo Crivella – (PLS 223/2009) – que “altera 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir 
a contratação de empresas prestadoras de serviços 
para atividades inseridas entre as funções de cargos 

da estrutura permanente ou que representem necessi-
dade finalística, essencial ou permanente, dos órgãos 
da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.811/10 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 65/2003) – que “acrescenta inci-
so ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
para permitir a movimentação da conta vinculada do 
FGTS para aquisição de imóvel rural, nas condições 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.287/10 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 295/2005) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale 
do Itajaí (UFVI)”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.410/10 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 11.530, de 24 
de outubro de 2007, para incluir os agentes de trânsito 
entre os beneficiários do programa Bolsa-Formação”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.132/11 – do Sr. Jânio Natal 
– que “dispõe sobre o acesso gratuito a praças des-
portivas mantidos pelo Poder Público, para ex-atleta 
profissional”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.231/11 – do Sr. Giovani Che-
rini – que “determina a obrigatoriedade, em âmbito 
nacional, da presença de Guia de Turismo Local em 
excursões de turismo”. 
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 6.311/09 – do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “proíbe a construção de usinas hidrelétricas em 
estâncias hidrominerais, climáticas e turísticas”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 531/11 – do Senado Federal – Ma-
risa Serrano – (PLS 520/2009) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Programa de Centros Olímpicos”. 
RELATOR: Deputado ROMÁRIO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.401/09 – do Sr. Professor Victo-
rio Galli – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre infração relacionada ao transporte 
de criança em motocicleta”. (Apensado: PL 7992/2010) 
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 746/11 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “modifica as Leis nº 8.987, de 1995, e nº 10.233, 
de 2001, para permitir que o comportamento da de-
manda seja tomado como critério para a diferenciação 
de tarifa”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.023/11 – do Sr. Esperidião Amin 
– que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, 
para dispor sobre a cobrança de pedágio”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.141/11 – do Sr. Bernardo San-
tana de Vasconcellos – que “denomina “Rodovia José 
Alencar” o trecho da rodovia BR-381 Norte, entre as 
cidades de Belo Horizonte a Governador Valadares, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA. 
PROJETO DE LEI Nº 1.202/11 – da Sra. Bruna Fur-
lan – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre o Cadastro Nacional Positivo de Condu-
tores de Veículos Automotores, e estabelece desconto 
no valor do Imposto sobre Produtos Industrializados 

– IPI – na aquisição de automóveis pelos condutores 
incluídos nesse cadastro”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.238/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 
1998, para dispor sobre as diretrizes do Fundo Nacio-
nal de Segurança e Educação no Trânsito – FUNSET”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.243/11 – do Sr. Aelton Frei-
tas – que “denomina “Viaduto Ma Shou Tao” o viaduto 
localizado no km 198 da BR-050 (Rodovia Francisco 
Cândido Xavier) no entroncamento com a BR-464, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.266/11 – do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “denomina “Ferrovia Engenheiro Vasco 
Azevedo Neto” todo o trecho ferroviário da Ferrovia 
Leste-Oeste, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.385/09 – do Sr. Filipe Pereira – 
que “obriga as montadoras de veículos automotores a 
afixar decalque em veículos novos alertando ser proi-
bido usar celular ao dirigir “. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.455/10 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera dispositivos da Lei nº 12.009, de 29 de 
julho de 2009, que “Regulamenta o exercício das ativi-
dades dos profissionais em transporte de passageiros, 
“mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motoci-
cleta; altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre regras de segurança dos serviços de 
transporte remunerado de mercadorias em motocicletas 
e motonetas – moto-frete, estabelece regras gerais para 
a regulação deste serviço e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PROJETO DE LEI Nº 355/11 – do Sr. Milton Monti – 
que “regulamenta a função de Examinador de Trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PROJETO DE LEI Nº 662/11 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
desagravando a infração disposta no art. 233, para o 
portador da Permissão para Dirigir”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
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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 JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 981/11 – do Sr. Anderson Ferreira – 
que “dispõe sobre avisos em bares, restaurantes e simila-
res, acerca da legislação relacionada à bebida alcoólica”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 996/11 – do Sr. Neri Geller – que 
“denomina “Viaduto Pedro Zordan” o trecho da BR-
163, Km 752,6, no perímetro urbano do município de 
Sorriso, Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 999/11 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – 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 1.001/11 – do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “dispõe sobre a denominação da “Rodovia 
Senador Lúdio Coelho” BR 267, no trecho entre Rio 
Brilhante-Nova Alvorada do Sul-MS à divisa com o 
Estado de São Paulo” 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 

PROJETO DE LEI Nº 1.002/11 – do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “dispõe sobre a denominação da “Rodovia 
Vice-Presidente José Alencar” a rodovia federal – BR 
262, no trecho que liga Campo Grande-MS a Três 
Lagoas-MS” 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 

PROJETO DE LEI Nº 1.033/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“cria o Índice de Turbulência Aérea – InTA, e dá outras 
providências “. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 813/11 – do Sr. Roberto Dorner 
– que “denomina “Arlindo Viccini” ao Viaduto na Rodo-
via BR-163, que interliga a Avenida Perimetral Sudo-
este à Avenida Idemar Rieli, no Município de Sorriso 
no Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PROJETO DE LEI Nº 836/11 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica”, para determinar a instalação de equipa-
mentos que permitam o pouso por instrumentos, nos 
aeroportos que especifica”. 

RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

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 JERÔNIMO GOERGENº 

PROJETO DE LEI Nº 916/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “denomina “Rodovia Juscelino Kubitschek” o trecho 
da BR-060 entre as cidades de Goiânia, no Estado de 
Goiás, e Brasília, no Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 968/11 – dos Srs. Padre Ton e 
Paulo Teixeira – que “denomina Rodovia Deputado 
Eduardo Valverde a rodovia BR-364”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 975/11 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “denomina “Rodovia Vice-Presidente José Alen-
car” o trecho da BR-116 que percorre o Município de 
Muriaé, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 995/11 – do Sr. Neri Geller – que 
“denomina “Viaduto Armando Favaretto” o trecho da 
BR-163, Km 754,07, no perímetro urbano do município 
de Sorriso, Mato Grosso” 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO E APRESENTAR PROPOSTAS  
EM RELAÇÃO À REFORMA POLÍTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 09h30
A – Audiência Pública: 
Convidado: 
– DIAS TOFFOLI, Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral e Presidente da Comissão de juristas criada pelo 
Senado Federal para elaboração do anteprojeto de 
código Eleitoral (Req. Nº33/11).

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, 
DO PODER EXECUTIVO, QUE “APROVA O PLA-
NO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O DECÊ-
NIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

AVISOS 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 8.035/10 – do Poder Executivo 
– que “aprova o Plano Nacional de Educação para o 
decênio 2011-2020 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

III – Coordenação de Comissões Permanentes 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 25/05/2011: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.953/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.954/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.955/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.956/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.957/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.958/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.959/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.960/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.961/2011 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 2.962/2011 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 1.280/2011 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 1.282/2011 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 1.286/2011 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 1.296/2011 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 1.253/2011 

Comissão de Minas e Energia: 
PROJETO DE LEI Nº 1.259/2011 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 1.279/2011 
PROJETO DE LEI Nº 1.287/2011 

Comissão de Turismo e Desporto: 
PROJETO DE LEI Nº 1.295/2011 

(Encerra-se a sessão às �� horas e �5 minutos.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE EM PROPOSIÇÕES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 23, DE 2011  

(Do Sr. Manoel Junior) 

Acrescenta o art. 18-A à Constituição 
Federal para fixar os requisitos mínimos e 
o período para a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de Municípios 

(Apense-se à(ao) pec-56/2007. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: especial) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 25, DE 2011  

(Do Sr. Fabio Trad) 

Dá nova redação ao inciso I, do art. 
93, e ao § 3º, do art. 129, ambos da Consti-
tuição Federal, para exigir dos candidatos 
ao ingresso na magistratura e promotoria 
de justiça 5 anos de efetiva prática forense 

(À comissão de constituição e justiça e 
de cidadania proposição sujeita à apreciação 
do plenário regime de tramitação: especial) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2011  

(Do Sr. César Halum) 
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Altera a redação do § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal, dispondo sobre a or-
ganização de Municípios.

(Apense-se à(ao) pec-93/2007. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: especial) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 30, DE 2011  

(Do Sr. Fernando Francischini) 

Altera o art. 201 do texto constitucio-
nal para dispor sobre o auxílio-reclusão 
e a criação de oportunidades de trabalho 
do preso 

(À comissão de constituição e justiça e 
de cidadania proposição sujeita à apreciação 
do plenário regime de tramitação: especial) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 31, DE 2011  

(Do Sr. Policarpo) 

Altera os artigos 7º e 39º da Consti-
tuição Federal para instituir o Adicional 
por Tempo de Serviço para os trabalhado-
res regidos pela CLT e para os servidores 
públicos 

(À comissão de constituição e justiça e 
de cidadania proposição sujeita à apreciação 
do plenário regime de tramitação: especial) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 53, DE 2011  
(Do Sr. Giroto) 

Dispõe sobre o contingenciamento 
orçamentário das ações relacionadas à se-
gurança da sanidade agropecuária 

(Apense-se à(ao) plp-139/2007. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 55, DE 2011  

(Do Sr. Laercio Oliveira) 

Altera o art. 59 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, e dispõe so-
bre a manutenção de obras e respeito às 
logomarcas preexistentes 

(Às comissões de trabalho, de adminis-
tração e serviço público; finanças e tributação 
(mérito e art. 54, Ricd) e constituição e justiça 

e de cidadania (art. 54 Ricd) proposição sujeita 
à apreciação do plenário regime de tramitação: 
prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 56, DE 2011  

(Do Sr. Bruno Araújo) 

Altera a redação ao inciso IV do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, que “estabelece, de acordo com o 
art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos 
de inelegibilidade, prazos de cessação, e 
determina outras providências” 

(Apense-se à(ao) plp-511/2009. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 692, DE 2011  
(Do Poder Executivo) 

Altera a Lei nº 8.935, de 18 de novem-
bro de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre ser-
viços notariais e de registro 

((Atualização do despacho: à ctasp, cft 
(art. 54, Ricd) e ccjc (mérito e art. 54, Ricd)].) 

PROJETO DE LEI Nº 1.285, DE 2011  
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Cria o Banco de Prótese Mamária 
(Às comissões de seguridade social e 

família; finanças e tributação (mérito e art. 54, 
Ricd) e constituição e justiça e de cidadania 
(art. 54 Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas comissões – art. 
24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.289, DE 2011  
(Do Sr. Abelardo Camarinha) 

Institui o “Dia Nacional do Taekwon-
do’’, a ser comemorado, anualmente, todo 
dia 16 de maio 

(Devolva-se com base no art. 137, §1º, 
inciso i do ricd, por contrariar o disposto no 
art. 4º da lei nº 12.345/10. Oficie-se ao autor 
e, após, publique-se) 

PROJETO DE LEI Nº 1.291, DE 2011  
(Do Sr. Manato) 

Revoga a Lei nº 3.857, de 22 de de-
zembro de 1960 e dá outras providências 
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(Apense-se ao pl-1366/2007. Proposição 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões – art. 24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.298, DE 2011  
(Do Sr. Padre Ton) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 15 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
a fim de dispor sobre o pedido de emissão 
de carteira de trabalho e previdência social 
por menor de 16 anos 

(Às comissões de trabalho, de adminis-
tração e serviço público e constituição e jus-
tiça e de cidadania (art. 54 Ricd) – art. 24, Ii 
proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões – art. 24 Ii regime de trami-
tação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.310, DE 2011  
(Do Sr. Paulo Teixeira) 

Dispõe sobre a Política Nacional de 
Gestão e Manejo Integrado de Águas Ur-
banas e dá outras providências. 

(Apense-se à(ao) pl-4946/2001. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.311, DE 2011  
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça) 

Altera a redação do parágrafo único 
do art. 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, para autorizar a veicula-
ção de publicidade comercial na programa-
ção das emissoras de televisão educativa, 
limitada a 15% do tempo total destinado à 
programação dessas emissoras 

(Às comissões de educação e cultura; 
ciência e tecnologia, comunicação e informá-
tica e constituição e justiça e de cidadania 
(art. 54 Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas comissões – art. 
24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.315, DE 2011  
(Do Sr. Jorginho Mello) 

Acrescenta os artigos 2º-D e 2º-E à Lei 
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que re-
gula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providên-
cias, para determinar a concessão de bol-

sas de estudo para formação profissional 
técnica de nível médio 

(Apense-se ao pl-1209/2011. Proposi-
ção sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: urgência art. 64 Cf) 

PROJETO DE LEI Nº 1.320, DE 2011  
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá) 

Altera o artigo 18 da Lei nº 10.259, de 
12 de julho de 2001, que “dispõe sobre a 
instituição dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais no âmbito da Justiça Federal” 
e acrescenta o inciso XII ao artigo 102 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que “dispõe sobre o Regime Jurídico Úni-
co dos Servidores Públicos da União” e dá 
outras providências 

(Às comissões de trabalho, de adminis-
tração e serviço público e constituição e justiça 
e de cidadania (mérito e art. 54, Ricd) propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.321, DE 2011  
(Do Senado Federal) 

PLS 294/2005 

Cria o Fundo Nacional Pró-Leitura 
(FNPL), destinado à captação de recursos 
para atendimento aos objetivos da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que ins-
titui a Política Nacional do Livro, e revoga 
o art. 17 da referida Lei 

(Às comissões de educação e cultura; 
finanças e tributação (mérito e art. 54, Ricd) 
e constituição e justiça e de cidadania (art. 54 
Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii 
regime de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.325, DE 2011  
(Do Sr. Wellington Fagundes) 

Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodovi-
ário que especifica. 

(Às comissões de viação e transportes 
e constituição e justiça e de cidadania (art. 54 
Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii 
regime de tramitação: ordinária) 
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PROJETO DE LEI Nº 1.326, DE 2011  
(Do Sr. Wellington Fagundes) 

Institui a Política Nacional de Bens e 
Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – 
PNBASAE, e dá outras providências.

(Apense-se ao pl-1274/2011. Proposição 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões – art. 24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.332, DE 2011  
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano ) 

Confere ao Município de Camboriú 
o título de “Capital Nacional das Missões 
Cristãs” 

(Às comissões de educação e cultura e 
constituição e justiça e de cidadania (art. 54 
Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii 
regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.337, DE 2011  
(Do Sr. Márcio Macêdo) 

Altera o inciso VII do art. 12 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que “al-
tera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências”, 
para prorrogar a dedução da contribuição 
patronal paga à Previdência Social pelo 
empregador doméstico. 

(Apense-se à(ao) pl-581/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.338, DE 2011  
(Do Sr. Assis Melo) 

Institui o Dia do Gari a ser comemora-
do nacionalmente no dia 16 de maio 

(Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso i, do regimento interno da 
câmara dos deputados, por contrariar o dis-
posto no art. 4º da lei nº 12.345/2010. Oficie-
-se ao autor e, após, publique-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 1.339, DE 2011  
(Do Sr. Gilmar Machado) 

Permite à pessoa física e à pessoa ju-
rídica deduzirem do imposto de renda as 
doações a associações sem fins lucrativos 
e que tenham por objeto o treinamento e 
fornecimento de cães-guias para deficien-
tes visuais 

(Apense-se à(ao) pl-3200/1997. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.340, DE 2011  
(Do Sr. Anderson Ferreira) 

Altera o art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, que Institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Dro-
gas – Sisnad. Aumenta pena para o crime 
de tráfico de “OXI” 

(Apense-se à(ao) pl-5444/2009. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.342, DE 2011  
(Do Sr. Otavio Leite) 

Dispõe sobre o acesso gratuito dos 
portadores do Lúpus Eritematoso Sistê-
mico – LES aos protetores e filtros solares 

(Apense-se à(ao) pl-1136/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.343, DE 2011  
(Do Sr. Laercio Oliveira) 

Condiciona a liberação das parcelas 
do seguro-desemprego à comprovação de 
freqüência a curso de qualificação profis-
sional 

(Apense-se à(ao) pl-1209/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: urgência art. 64 Cf) 

PROJETO DE LEI Nº 1.344, DE 2011  
(Do Sr. Aureo) 

Acrescenta o art. 78-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, para estabelecer 
regras acerca da oferta, pelas prestadoras 
dos serviços de telecomunicações, de rela-
tórios detalhados dos serviços prestados. 

(Apense-se ao pl-3213/2000. Proposi-
ção sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.346, DE 2011  
(Do Sr. Lucio Vieira Lima) 

Dispõe sobre a criação do Estatuto 
dos Sistemas Cicloviários e dá outras pro-
vidências. 

(Às comissões de viação e transportes; 
desenvolvimento urbano; finanças e tributa-
ção (art. 54 Ricd) e constituição e justiça e de 
cidadania (art. 54 Ricd). Proposição sujeita à 
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apreciação conclusiva pelas comissões – art. 
24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.347, DE 2011  
(Do Sr. Onofre Santo Agostini) 

Institui o Dia Nacional do Gari e dos 
Empregados da Área de Conservação e 
Limpeza, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 16 de maio 

(Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso i, do regimento interno da 
câmara dos deputados, por contrariar o dis-
posto no art. 4º da lei nº 12.345/10. Oficie-se 
ao autor e, após, publique-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 1.348, DE 2011  
(Do Sr. Maurício Quintella Lessa) 

Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei nº 11.052, de 29 de dezembro 
de 2004, para incluir entre os rendimentos 
isentos do imposto de renda os proventos 
percebidos pelos portadores de Esclerose 
Lateral Amiotrófica 

(Apense-se ao pl-2856/2004. Proposição 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões – art. 24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.349, DE 2011  
(Da Sra. Erika Kokay) 

Modifica o art. 6º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, que “altera a le-
gislação do imposto de renda e dá outras 
providências”, para isentar do imposto de 
renda proventos e pensões percebidos pe-
los portadores de doenças graves 

(Apense-se à(ao) pl-4645/2001. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.351, DE 2011  
(Do Sr. Manato) 

Proíbe a cobrança de tarifa, taxa ou 
preço de assinatura para a manutenção 
do direito de uso no serviço de telefonia 
fixa ou móvel das pessoas que especifica 

(Apense-se à(ao) pl-5476/2001. Por opor-
tuno, tendo em vista sua competência, deter-
mino que a cssf também componha a comis-
são especial destinada a apreciar a matéria. 
Proposição sujeita à apreciação do plenário 
regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.352, DE 2011  
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Acrescenta inciso ao art. 39 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para ca-
racterizar como prática abusiva a interrup-
ção no fornecimento de serviços de energia 
elétrica e de água em razão de inadimple-
mento de proprietários, locatários ou pos-
suidores anteriores. 

(Apense-se à(ao) pl-5593/2009. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.353, DE 2011  
(Do Sr. Ronaldo Nogueira) 

Cria a obrigatoriedade de destinação 
provisória de bens não perecíveis e perma-
nentes apreendidos para entidades filan-
trópicas cadastradas nos órgãos federais 
competentes 

(Às comissões de trabalho, de administra-
ção e serviço público e constituição e justiça e 
de cidadania (mérito e art. 54, Ricd) – art. 24, 
Ii proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões – art. 24 Ii regime de trami-
tação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.355, DE 2011  
(Do Sr. Daniel Almeida) 

Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões de Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate às Endemias 

(Apense-se à(ao) pl-7495/2006. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.357, DE 2011  
(Do Sr. Luis Tibé) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
aferição dos medidores de energia elétri-
ca utilizados em unidades consumidoras 
residenciais 

(Às comissões de defesa do consumidor; 
minas e energia e constituição e justiça e de 
cidadania (art. 54 Ricd) proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas comissões – art. 
24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.358, DE 2011  
(Do Sr. Luis Tibé) 
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Revoga o inciso VII, do art. 3º, da lei 
que dispõe sobre a impenhorabilidade do 
bem de família 

(Apense-se à(ao) pl-987/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.359, DE 2011  
(Da Sra. Iracema Portella) 

Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezem-
bro de 1986, definindo critérios para a dire-
trizes para doação ao Fundo Nacional Anti-
drogas (FUNAD) e utilização dos recursos 

(Às comissões de segurança pública e 
combate ao crime organizado; finanças e tri-
butação (mérito e art. 54, Ricd) e constituição 
e justiça e de cidadania (art. 54 Ricd) – art. 24, 
Ii proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões – art. 24 Ii regime de trami-
tação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.360, DE 2011  
(Do Sr. Rodrigo de Castro) 

Altera as Leis nº 9.613, de 03 de mar-
ço de 1998; nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006; e nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, 
para ampliar as fontes de recursos e itens 
de cobertura do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública; e destacar, aos municípios, 
parte dos recursos para aplicação direta 
em projetos locais de segurança pública. 

(Às comissões de segurança pública e 
combate ao crime organizado; finanças e tri-
butação (mérito e art. 54, Ricd) e constituição 
e justiça e de cidadania (art. 54 Ricd) – art. 24, 
Ii proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões – art. 24 Ii regime de trami-
tação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.361, DE 2011  
(Do Sr. Lelo Coimbra) 

Altera a Lei nº 8.989, de 24 de feverei-
ro de 1995, modificada pela Lei nº 10.754, 
de 31 de outubro de 2003, para estender a 
isenção de imposto sobre produto indus-
trializados – IPI – aos veículos utilizados 
pelos oficiais de justiça usados em serviço 

(Apense-se à(ao) pl-1032/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.362, DE 2011  
(Do Sr. Assis Melo) 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para ins-
tituir, no âmbito do Regime Geral de Pre-
vidência Social, o auxílio-temporário a ser 
concedido a mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar 

(Às comissões de seguridade social e 
família; finanças e tributação (mérito e art. 54, 
Ricd) e constituição e justiça e de cidadania 
(art. 54 Ricd). Proposição sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.364, DE 2011  
(Do Sr. Gilmar Machado) 

Permite aos professores deduzirem, da 
base de cálculo do Imposto de Renda, as 
despesas relativas a cursos de formação e 
de reciclagem, despesas com participação 
em congressos científicos e compras de 
publicações, revistas e livros, respeitado 
o limite anual individual estabelecido na 
alínea “b” do inciso II do art. 8º da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a 
nova redação dada pela Lei nº 11.482, de 
31 de maio de 2007 

(Apense-se à(ao) pl-6552/2006. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.365, DE 2011  
(Do Sr. Vieira da Cunha) 

Dispõe sobre condições necessárias 
à abertura e ao funcionamento de parques 
de diversão e similares e impõe responsa-
bilidade solidária ao proprietário e ao ad-
ministrador do empreendimento por danos 
causados em decorrência do mau estado 
de conservação, falhas técnicas em equi-
pamentos ou de operação em desacordo 
com o disposto nesta Lei 

(Às comissões de desenvolvimento eco-
nômico, indústria e comércio; desenvolvimento 
urbano e constituição e justiça e de cidadania 
(mérito e art. 54, Ricd) proposição sujeita à 
apreciação do plenário regime de tramitação: 
ordinária) 
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PROJETO DE LEI Nº 1.366, DE 2011  
(Do Sr. Rubens Bueno) 

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências, 
para garantir ao consumidor a utilização 
dos créditos acumulados ofertados pelas 
operadoras nos planos de telefonia fixa e 
móvel. 

(Apense-se à(ao) pl-7415/2002. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.367, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Jorge Silva) 

Altera o artigo 54, da Lei 9.784, de 29 
de janeiro de 1999 

(Às comissões de trabalho, de administra-
ção e serviço público e constituição e justiça e 
de cidadania (mérito e art. 54, Ricd) – art. 24, 
Ii proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões – art. 24 Ii regime de trami-
tação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.368, DE 2011  
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 

Acrescenta o Art. 428-A ao Decreto-lei 
Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova 
a Consolidação das Leis do Trabalho 

(Apense-se à(ao) pl-3853/2004. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.369, DE 2011  
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 

Concede isenção da COFINS às empre-
sas juniores, na condição de associações 
civis sem fins lucrativos, constituídas por 
universitários 

(Às comissões de finanças e tributação 
(mérito e art. 54, Ricd) e constituição e justiça 
e de cidadania (art. 54 Ricd) – art. 24, Ii pro-
posição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.370, DE 2011  
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 

Proíbe a utilização de dióxido de titâ-
nio em alimentos e cosméticos 

(Às comissões de meio ambiente e de-
senvolvimento sustentável; seguridade social 
e família e constituição e justiça e de cidadania 
(art. 54 Ricd). Proposição sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.371, DE 2011  
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Altera os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro para criar a 
exigência de que os condutores e passagei-
ros de motocicletas e assemelhados portem 
capacete contendo a numeração da placa 
do veículo em que circulam 

(Apense-se à(ao) pl-5651/2009. Por opor-
tuno, esclareço que o pl 5651/09 e seus apen-
sados devem tramitar sujeitos à apreciação 
conclusiva das comissões, conforme o art. 
24, Ii do ricd. Proposição sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.372, DE 2011  
(Do Sr. Audifax) 

Dispõe sobre o cálculo do preço pago 
pelo serviço de estacionamento de veículo 
automotor. 

(Apense-se à(ao) pl-4471/2008. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.374, DE 2011  
(Do Sr. Júlio Campos) 

Dispõe sobre a instituição do dia 10 
de maio como data comemorativa do “Dia 
Nacional do Municipalismo” e dá outras 
providências. 

(Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso i, do regimento interno da 
câmara dos deputados, por contrariar o art. 4º 
da lei nº 12.345, De 2010. Oficie-se ao autor 
e, após, publique-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 1.376, DE 2011  
(Do Sr. Ságuas Moraes) 
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Regulamenta a instituição do Piso Sa-
larial Profissional Nacional (PSPN) para os 
profissionais da educação escolar, nos ter-
mos do Art. 206 da Constituição Federal.

(Às comissões de educação e cultura; 
trabalho, de administração e serviço público; 
finanças e tributação (mérito e art. 54, Ricd) 
e constituição e justiça e de cidadania (art. 54 
Ricd) – art. 24, Ii proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas comissões – art. 24 Ii 
regime de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 1.377, DE 2011  
(Do Sr. Ságuas Moraes) 

Estabelece os princípios e as diretrizes 
dos planos de carreira para os profissionais 
da educação básica pública.

(Apense-se à(ao) pl-1287/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões – art. 24 Ii regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 1.388, DE 2011  
(Do Sr. Pauderney Avelino) 

Dispõe sobre a proibição, em todo o 
território nacional, da fabricação, comercia-
lização, distribuição e utilização de saco-
las plásticas fabricadas em polipropileno, 
poliestireno, propileno, polietileno ou ou-
tros materiais não biodegradáveis, e sua 
substituição por correspondentes de rápi-
da degradação. 

(Apense-se à(ao) pl-5698/2009. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 8.056, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Ubiali) 

Regulamenta o art. 11 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988.

(Apense-se ao pl-7124/2010. Proposição 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões – art. 24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 8.112, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Ubiali) 

Altera a redação do Inciso 1 do art. 
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.

(Apense-se ao pl-7347/2010. Proposição 
sujeita à apreciação conclusiva pelas comis-
sões – art. 24 Ii regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 8.114, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Ubiali) 

Altera a redação do art. 159 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, acres-
centando novo parágrafo.

(Às comissões de viação e transportes 
e constituição e justiça e de cidadania (art. 54 
Ricd) proposição sujeita à apreciação conclu-
siva pelas comissões – art. 24 Ii regime de 
tramitação: ordinária) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 222, DE 2011  

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)  

MSC 636/2010 
AV 772/2010 

Aprova o texto da Convenção das Na-
ções Unidas sobre Contratos de Compra e 
Venda Internacional de Mercadorias, esta-
belecida em Viena, em 11 de abril de 1980, 
no âmbito da Comissão das Nações Unidas 
para o Direito Mercantil Internacional. 

(Às comissões de desenvolvimento eco-
nômico, indústria e comércio e constituição e 
justiça e de cidadania (art. 54 Ricd) proposi-
ção sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: urgência) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 223, DE 2011  

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)  

MSC 22/2011 
AV 25/2011 

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Zimbábue so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada 
por parte de Dependentes do Pessoal Di-
plomático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, assinado em Brasília, em 16 de 
novembro de 2010 

(Às comissões de trabalho, de adminis-
tração e serviço público e constituição e justiça 
e de cidadania (mérito e art. 54, Ricd) propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: urgência) 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2011  
(Do Sr. Jonas Donizette) 

Institui, na Câmara dos Deputados, o 
Programa Banco de Projetos e dá outras 
providências 

(Devolva-se a proposição, nos termos 
do art. 137, § 1º, inciso ii, alínea “c”, c/c art. 
15, Xvii, do ricd. Oficie-se ao autor e , após, 
publique-se.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2011  
(Do Sr. Vicente Candido) 

Estabelece normas para criação de 
Frente Parlamentar 

(Às comissões de mesa diretora da câ-
mara dos deputados e constituição e justiça e 
de cidadania (art. 54 Ricd) proposição sujeita 
à apreciação do plenário regime de tramita-
ção: ordinária) 

INDICAÇÃO Nº 541, DE 2011  
(Do Sr. Alberto Filho) 

Sugere ao Diretor do DENATRAN e 
Presidente do CONTRAN, Orlando Moreira 
da Silva, estudo sobre a obrigatoriedade da 
aquisição de capacete no ato da compra 
de motocicleta, através de normatização 
do CONTRAN 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 542, DE 2011  
(Do Sr. Hugo Napoleão) 

Sugere o envio de Indicação ao Minis-
tro do Trabalho e Emprego, relativa à cria-
ção do Programa de Estágio de Incentivo 
ao Primeiro Emprego no âmbito do Minis-
tério do Trabalho e Emprego 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 543, DE 2011  
(Da Sra. Andreia Zito) 

Sugere o envio de Indicação à Presi-
dente da República, sugerindo nova reda-
ção ao § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 544, DE 2011  
(Do Sr. Fábio Faria) 

Sugere ao Senhor Ministro da Educa-
ção a reforma de creches e pré-escolas no 
município de Monte Alegre, Estado do Rio 
Grande do Norte 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 545, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere ao Ministro dos Transportes a 
inclusão da construção de 01(um) VIADUTO 
na BR-010 com passarelas para pedestres 
(ligando a Rua Drº Gervásio à Rua Pedro 
Álvares Cabral), na cidade de Açailândia, 
no Programa de Recuperação e Manuten-
ção de Rodovias Federais 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 546, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere ao Ministro dos Transportes 
a inclusão de 02(duas) Passarelas, sendo 
que 01(uma) será instalada na Rodovia BR-
-222(nas proximidades do Posto de Com-
bustível Estrela da Texaco e o Hotel Santa 
Maria) e outra na BR-010(nas proximidades 
do Estádio Municipal ligando a Av. Bernardo 
Sayão à Rua Medeiros Neto), ambas na cida-
de de Açailândia, no Programa de Recupe-
ração e Manutenção de Rodovias Federais 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 547, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere ao Ministro das Cidades a inclu-
são da urbanização e criação de uma área 
de lazer e esporte na LAGOA DO JOAQUIM 
na cidade de Açailândia, no Programa de De-
senvolvimento de Urbanização do Maranhão 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 548, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere a Ministra do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome a inclusão de 
01(um) Centro Comunitário de Assistência 
Social, na cidade de Açailândia/MA, no Pro-
grama de Desenvolvimento e Assistência 
Social do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 549, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 
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Sugere ao Ministro das Cidades a in-
clusão da construção da PRAÇA DO AGRI-
CULTOR, na cidade de Açailândia, no Pro-
grama de Urbanização do Governo Federal 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 550, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere ao Ministro da Saúde a inclu-
são da CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE UMA MATERNIDADE, 
na cidade de Açailândia/MA, no Programa 
de Desenvolvimento da Saúde Pública do 
Governo Federal 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 551, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere ao Ministro dos Transportes a 
inclusão de pavimentação e recuperação 
asfáltica das MA 335 (Porto Franco a São 
João de Paraíso), MA 138 (Estreito a São 
Pedro dos Crentes) e MA 138 (São Pedro 
dos Crentes a Fortaleza dos Nogueiras) no 
Programa de Recuperação e Manutenção 
de Rodovias 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 552, DE 2011  
(Do Sr. Hélio Santos) 

Sugere a Ministra da Cultura a inclu-
são da CONSTRUÇÃO DE UM TEATRO, na 
cidade de Açailândia, no Programa de Apoio 
à Cultural do Governo Federal 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 553, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Jorge Silva) 

Sugere ao Ministro da Educação com 
a máxima urgência a contratação de Pro-
fessores para o Curso de Enfermagem do 
Centro Universitário do Norte do Espírito 
Santo (CEUNES) 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 554, DE 2011 
(Da Sra. Gorete Pereira) 

Sugere ao Ministério dos Transportes 
a edição de Medida Provisória sobre o Fun-
do Social Ferroviário 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 555, DE 2011  
(Do Sr. Geraldo Resende) 

Sugere o envio de Indicação ao Exce-
lentíssimo Ministro de Estado da Saúde, no 
âmbito da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS – sugerindo inclusão da 
Reprodução Assistida na relação de ações 
de planejamento familiar, constante da Pro-
posta de Resolução Normativa da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que 
atualizará o Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde, e se encontra aberta para 
Consulta Pública nº 40 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 556, DE 2011  
(Do Sr. Carlinhos Almeida) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde apoio para a aquisição de 
mamógrafo pela Casa de Saúde Stella Ma-
ris, de Caraguatatuba, Estado de São Paulo 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 557, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República. a instalação 
de campus avançado da UFAM , nas cida-
des de Tefé, Boca do Acre, e Eirunepé, no 
Estado do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 558, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro da Secretaria de 
Relações Institucionais a instalação de uma 
unidade do CEFET em Tefé, Eirunepé e Ma-
nicoré, municípios do Estado do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 559, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro da Educação a ins-
talação de campus avançado da UFAM , nas 
cidades de Tefé, Boca do Acre, e Eirunepé, 
no Estado do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 560, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro da Educação a 
instalação de uma unidade do CEFET em 
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Tefé, Eirunepé e Manicoré, municípios do 
Estado do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 561, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República a instalação 
de uma unidade do CEFET em Tefé, Eiru-
nepé e Manicoré, municípios do Estado do 
Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 562, DE 2011  
(Do Sr. Átila Lins) 

Sugere ao Ministro da Secretaria de 
Relações Institucionais a instalação de cam-
pus avançado da UFAM , nas cidades de 
Tefé, Boca do Acre e Eirunepé, no Estado 
do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 563, DE 2011  
(Do Sr. Carlinhos Almeida) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Minis-
tro da Saúde apoio para a aquisição de ma-
mógrafo pelo IPMMI Hospital Materno-Infantil 
Antoninho da Rocha Marmo, de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 564, DE 2011  
(Do Sr. Carlinhos Almeida) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro do Trabalho e Emprego a manuten-
ção da Agência do Ministério do Trabalho e 
Emprego em Jacareí, Estado de São Paulo 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 565, DE 2011  
(Do Sr. Wellington Fagundes) 

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão – MPOG, o aumento do número inicial 
de vagas listado nos editais de abertura 
dos concursos do Banco Central do Brasil 
– BACEN, para provimento dos cargos de 
analista e técnico, de 18.11.2009, em cem 
por cento.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 566, DE 2011  
(Do Sr. Amauri Teixeira) 

Sugere ao Ministro da Educação a 
inclusão no Plano de Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tec-
nológica, da construção de uma unidade 
na cidade de Santo Antônio de Jesus -BA 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 567, DE 2011  
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Sugere a Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão o envio de Indicação 
ao Poder Executivo, sugerindo medidas 
no âmbito das contratações de obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC, com o objetivo de evitar os graves 
problemas sociais delas decorrentes 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 568, DE 2011  
(Do Sr. Alexandre Leite) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Cidades, a destinação de recur-
sos financeiros para execução de obras de 
infra-estrutura urbana no Município de Mai-
riporã, localizado no estado de São Paulo 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 569, DE 2011  
(Do Sr. Alexandre Leite) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde, a destinação de recursos 
financeiros para o Hospital e Maternidade 
do Município de Rancharia, localizado no 
estado de São Paulo.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 570, DE 2011  
(Do Sr. Alexandre Leite) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Cidades, a destinação de recur-
sos financeiros para execução de obras de 
infra-estrutura urbana no Município de Mar-
tinópolis, localizado no estado de São Paulo 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 571, DE 2011  
(Do Sr. Cristiano) 

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda a abertura de agência bancária 
do Banco do Brasil nos bairros Imbariê e 
Santa Cruz da Serra, ambos na cidade de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 
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(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 572, DE 2011  
(Do Sr. Cristiano) 

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Educação a construção de uma escola e 
de uma creche na cidade de Iguaba Gran-
de, município do Estado do Rio de Janeiro. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 573, DE 2011  
(Do Sr. Ratinho Junior) 

Sugere ao Poder Executivo, por in-
termédio do Ministério da Educação, en-
caminhar as providências necessárias à 
implantação de um campus do IFPR – Ins-
tituto Federal do Paraná, no município de 
Maringá, no estado do Paraná 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 574, DE 2011  
(Do Sr. Marllos Sampaio) 

Sugere ao Ministro da Previdência So-
cial a realização de campanhas publicitá-
rias visando à prevenção e orientação do 
golpe sofrido pelo idoso na modalidade de 
empréstimo consignado 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 575, DE 2011  
(Do Sr. Hugo Leal) 

Sugere à Exma. Senhora Ministra do 
Meio Ambiente e à Exma. Sra. Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a ado-
ção de providências visando viabilização do 
cumprimento da função socioambiental da 
propriedade no caso que especifica 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 576, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Minas e Energia, que seja firma-
do convênio com o Governo do Estado da 
Paraíba, no sentido de, em conformidade 
com as Políticas Públicas do Setor de Ge-
ologia, Mineração e Transformação Mineral, 
realizar estudos e viabilizar tecnicamente a 
implantação de uma Indústria Siderúrgica 
na cidade de Campina Grande-PB. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 577, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro dos Transportes, que seja firmado 
convênio com o Governo do Estado da 
Paraíba para que na rodovia BR 104, sejam 
asfaltados os trechos da PB 196 que dão 
acesso aos municípios paraibanos de Ria-
cho de Santo Antônio e Barra de São Miguel 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 578, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão – MPOG que seja incluída no PAC 2, a 
construção de um Ramal de Derivação para 
abastecer os Municípios paraibanos de Ria-
cho de Santo Antônio e Barra de São Miguel 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 579, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Educação, a instalação do Curso 
Técnico em Agropecuária na Microrregião 
de Guarabira no Estado da Paraíba. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 580, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra da Pesca e Aqüicultura, que seja 
incentivado à implantação de projetos de 
desenvolvimento da piscicultura no Açude 
de Coremas no Sertão do Estado da Paraíba 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 581, DE 2011  
(Da Sra. Nilda Gondim) 

Sugere ao Ministro de Estado de Mi-
nas e Energia, a liberação de recursos ne-
cessários para a instalação de usina de 
biodiesel no Estado da Paraíba, tendo em 
vista o Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 582, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra da Pesca e Aqüicultura, que seja 
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incentivado à implantação de projetos de 
desenvolvimento da piscicultura no Açude 
José Rodrigues no Distrito de Galante, mu-
nicípio de Campina Grande/PB 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 583, DE 2011  
(Do Sr. Luciano Moreira) 

Sugere, ao Ministério da Educação a 
implantação de um Campus do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia, no 
Município de Viana, no Estado do Maranhão 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 584, DE 2011  
(Do Sr. Luciano Moreira) 

Sugere ao Ministério da Educação a 
implantação de um Campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, no Município de Presidente Dutra, no 
Estado do Maranhão 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 585, DE 2011  
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério da Cultura, por in-
termédio do IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), os esforços 
necessários para realizar o tombamento do 
Teatro Grande Otelo, tido como bem cul-
tural, paisagístico e artístico da cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais, de forma a impe-
dir que o patrimônio da cidade venha a ser 
destruído ou descaracterizado. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 586, DE 2011  
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério da Educação a 
realização dos esforços necessários a fim 
de autorizar, em caráter de urgência, a im-
plantação do novo campus da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) em Araguari 
/ MG 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 587, DE 2011  
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério dos Transportes, 
por intermédio do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a 
fim de que sejam tomadas as providências 

necessárias com vistas à iniciar, em caráter 
de urgência, a reforma do trevo de Indianó-
polis, na BR-365 em Minas Gerais 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 588, DE 2011  
(Do Sr. Sandro Alex) 

Sugere ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, no âmbito da Caixa Econômica Fe-
deral, para instalar uma agência bancária 
no Município de Carambeí, no estado do 
Paraná. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 589, DE 2011  
(Do Sr. Antônio Roberto) 

Sugere ao Ministro da Cultura a cria-
ção do Prêmio Nacional Jovem Escritor, 
no âmbito do Plano Nacional do Livro e 
da Leitura 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 590, DE 2011  
(Do Sr. Antônio Roberto) 

Sugere ao Ministério do Meio Ambien-
te a criação do Prêmio Nacional do Meio 
Ambiente 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 591, DE 2011  
(Do Sr. Padre Ton) 

Sugere ao Ministério da Fazenda reforço 
no quadro de servidores do Banco do Brasil 
nas agências do Estado de Rondônia que 
apresentam maior demanda por crédito rural 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 592, DE 2011  
(Do Sr. Padre Ton) 

Sugere ao Ministro da Fazenda refor-
ço no quadro de servidores do Banco da 
Amazônia, na agência de Ji-Paraná, no Es-
tado de Rondônia 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

RECURSO Nº 35, DE 2011  
(Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto) 

Recorre, nos termos do art. 164 § 2° 
do Regimento Interno contra a declaração 
de prejudicialidade do Requerimento nº 
1784, de 2011, proferida em Plenário na 
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sessão extraordinária noturna do dia 17 
de maio de 2011 

(Submeta-se ao plenário, após ter sido 
ouvida a comissão de constituição e justiça e 
de cidadania, nos termos do art. 164, § 2º, do 
regimento interno. Publique-se. Proposição 
sujeita à apreciação do plenário) 

RECURSO Nº 37, DE 2011  
(Do Sr. Walter Ihoshi) 

Contra apreciação conclusiva do Projeto 
de Lei nº 5848/2009.

(Publique-se. Submeta-se ao plenário. 
Proposição sujeita à apreciação do plenário) 

RECURSO Nº 38, DE 2011  
(Do Sr. Roberto Santiago) 

Os Deputados abaixo assinados, com 
base no art. 58, § 2º, l da Constituição Fe-
deral e nos arts. 58, §1º e 132, § 2º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
recorrem ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva (parecer terminativo da Comis-
são de Finanças e Tributação, nos termos 
do art. 54, II do RICD) do Projeto de Lei nº 
1.141, de 2007, do Sr. Roberto Santiago, que 
“Autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da Região Bragantina” 

(Publique-se. Submeta-se ao plenário. 
Proposição sujeita à apreciação do plenário) 

REQUERIMENTO Nº 1.377, DE 2011 
(Do Sr. Osmar Terra)

Requer tramitação conjunta na Co-
missão de Seguridade Social e Família e na 
Comissão Especial de Políticas Públicas de 
Combate às Drogas do Projeto nº 7663/2010.

Indefiro o Requerimento nº 1.377/11, 
por falta de amparo regimental (Cf. RICD, art. 
139, inciso II, primeira parte, c/c o inciso V). 
Publique-se. Oficie-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.545, DE 2011 
(Do Sr. João Dado)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 692/11, do Poder Executivo para 
que seja apreciada sua adequação finan-
ceira e orçamentária.

Defiro o Requerimento nº 1.545/11, nos 
termos do art. 141 do RICD, e revejo o despa-
cho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 692/11, 
para incluir a Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CFT). Publique-se. Oficie-se. 

[Atualização do Despacho: À CTASP, CFT 
(art. 54, RICD) e CCJC (mérito e art. 54, RICD)].

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.577, DE 2011 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nº 
692, de 2011, com o Projeto de Lei nº 850, 
de 2011.

Proposição Sujeita à Apreciação Conclu-
siva pelas Comissões – Art. 24 II

Defiro o Requerimento nº 1.577/11. De-
termino a apensação do Projeto de Lei nº 
850/11, do Sr. Deputado Gonzaga Patriota, 
ao Projeto de Lei nº 692/11, do Poder Execu-
tivo, nos termos do art. 142, caput e parágrafo 
único, c/c. o art. 143, inciso II, alínea b, ambos 
do RICD. Publique-se. Oficie-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.663, DE 2011 
(Do Sr. Angelo Vanhoni)

Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do 139, II, a do Regimento Interno, a 
Revisão de Despacho do Projeto de Lei nº 
7437/10, que “Cria o Centro de Tecnologias 
Estratégicas do Nordeste, o Instituto Nacio-
nal de Pesquisa do Pantanal e o Instituto 
Nacional de Águas, altera a estrutura básica 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria 
cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, e dá 
outras providências”.

Indefiro o pedido formulado, por entender 
que a distribuição atendeu aos dispositivos re-
gimentais pertinentes (RICD, art. 139, c/c art. 
32, III, XVIII e parágrafo único, e art. 54, I e II). 
Publique-se. Oficie-se.

Em 25-5-11
REQUERIMENTO Nº 1.713, DE 2011 

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
405/11, nos termos do art. 104, c/c o art. 114, 
VII, do RICD. Publique-se.

REQUERIMENTO Nº 1.731, DE 2011 
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Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
1.184/11, nos termos do artigo 104 c/c o art. 
114, VII, do RICD. Publique-se.

REQUERIMENTO Nº 1.789, DE 2011 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Requer o desarquivamento das propo-
sições.

Nos termos do parágrafo único do art. 
105 do RICD, DEFIRO o pedido de desar-
quivamento das seguintes proposições: PL 
2690/2003, PL 3296/2004, PL 6527/2006, PL 
1740/2007, PL 6528/2006, PL 6640/2006, PL 
3013/2008, PL 3137/2008, PL 3402/2008 e 
PLP 273/2008. Publique-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.790, DE 2011 
(Comissão de Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Sustentável)

Requer o desarquivamento do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.590/10.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 
do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamen-
to da seguinte proposição: PDC 2590/2010. 
Publique-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.797, DE 2011 
(Do Sr. Brizola Neto)

Solicita o desarquivamento do Projeto 
de Lei Complementar nº 282, de 2008.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do 
RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamento da 
seguinte proposição: PLP 282/2008. Publique-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.805, DE 2011 
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de proposição.
Nos termos do parágrafo único do art. 

105 do RICD, DEFIRO o pedido de desarqui-
vamento da seguinte proposição: PL 679/2007. 
Publique-se.

Em 25-5-11

REQUERIMENTO Nº 1.812, DE 2011 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Solicita a convocação da Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. 
Miriam Belchior, para debater o Decreto n° 

7.468/2011, que mantém a validade dos Res-
tos à Pagar não processados inscritos nos 
exercícios financeiros de 2007,2008 e 2009.

Submeta-se ao Plenário, nos termos do 
art. 117, inciso II, c/c o art. 219, § 1º, ambos 
do RICD. Publique-se. 

Em 25-5-11

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei nº 
12.404, de 04 de maio de 2011, que “Autori-
za a criação da Empresa de Transporte Fer-
roviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV; esta-
belece medidas voltadas a assegurar a sus-
tentabilidade econômico-financeira do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES; dispõe sobre a autorização 
para garantia do financiamento do Trem de 
Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os Mu-
nicípios do Rio de Janeiro – RJ e Campinas 
– SP; e dá outras providências”, declaro, nos 
termos do art. 164, inciso I, do RICD, a pre-
judicialidade do Projeto de Lei nº 7673, de 
2010. Por oportuno, determino sejam arqui-
vadas todas as proposições acessórias aos 
projetos mencionados, devendo ser juntadas 
aos respectivos autos. Publique-se.

Em 25-5-11. – Marco Maia, Presidente

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 528-A, DE 2010 

(Do Sr. Eduardo Barbosa e outros)

Acrescenta dispositivos ao art. 203 
da Constituição Federal, para garantir uma 
renda mínima para a pessoa com deficiên-
cia intelectual, com autismo ou com defici-
ência múltipla; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (relator: DEP. JUTAHY 
JUNIOR).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Essa Proposta acresce ao art. 203 da Constituição 
Federal inciso VI, acompanhado de parágrafo único. É 
o seguinte o conteúdo da proposição:
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“Art. 203. .... .......................................... .
............ ..................................................
VI – a garantia de renda, no valor de um 

salário mínimo, de benefício mensal, a toda a 
pessoa com deficiência intelectual, com defi-
ciência múltipla, ou com autismo.” ( NR)

Parágrafo único – não se aplica à pes-
soa com deficiência intelectual, com deficiên-
cia múltipla, ou com autismo a exigência de 
comprovação de insuficiência de meios para 
prover a própria manutenção ou de tê-la pro-
vida por sua família.” (NR)

Na justificação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição, cujo primeiro signatário é o Deputado Eduar-
do Barbosa, expõe-se a história da compreensão do 
fenômeno da deficiência em suas diversas fases, da 
antiguidade aos tempos atuais, onde se busca superar 
o tratamento discriminatório. Lembra-se assim que nos 
tempos antigos a tônica foi o extermínio; no medievo, 
com a forte ascensão do cristianismo, a assistência 
ao deficiente passa a ser uma via para a purificação 
da alma, de conotação meramente religiosa. A fase 
do iluminismo é marcada pela inserção da deficiência 
no âmbito da narrativa biomédica. Porém, o culto ao 
homem médio, como padrão de normalidade, termina 
por reforçar estereótipos, atitudes discriminatórias e 
preconceituosas contra as pessoas com deficiência.

A virada na compreensão da deficiência é rela-
tivamente recente, como se salienta na justificação. 
Transcrevo:

“A mudança mais efetiva em relação ao 
tratamento social da pessoa com deficiência 
verificou-se na segunda metade do século XX, 
quando o número de pessoas, com deficiência, 
em decorrência da segunda guerra mundial, 
sofreu um crescimento abrupto. Pressionados 
por ex-combatentes que demandavam o reco-
nhecimento de seus direitos de cidadania e da 
igualdade de oportunidade, várias nações co-
meçaram a enxergar a questão da deficiência 
sob a ótica dos direitos humanos. Tal mudança 
conceitual tornou-se mais evidente a partir da 
divulgação de diversos documentos relativos 
à pessoa com deficiência pela ONU, como a 
Declaração do Direito das Pessoas Deficientes, 
surgida em 1975, e a eleição do ano de 1981 
como o ‘Ano Internacional da Pessoa Deficien-
te’, cujo tema foi ‘participação e igualdade’.”

Ressalta-se ainda na justificação, a busca 
da quebra da hegemonia do modelo médico 
de deficiência, que “considera esse fenômeno 
uma questão natural e relacionada apenas à 

própria pessoa com deficiência.” Na compre-
ensão das consequências das deficiências, se-
gundo a ótica do modelo social, não são essas 
que “impedem a inclusão social”, mas são os 
fatores sociais e ambientais que colocam os 
deficientes em “posição de desigualdade so-
cial.” O conceito de deficiência torna-se assim 
questão política, ganhando a esfera pública.

A instituição da renda mínima dos defi-
cientes visaria a “ (...) dar-lhes condições de 
fazer valer os princípios basilares da Conven-
ção dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência, como o respeito pela dignidade 
inerente; a autonomia, inclusive a liberdade de 
fazer as próprias escolhas, a independência; 
a não-discriminação; a plena e efetiva parti-
cipação e inclusão na sociedade; o respeito 
pela diferença e pela aceitação dessas pes-
soas como parte da diversidade humana; e a 
igualdade de oportunidades.”

Notícia lançada à folha 8 da Proposta, confirma 
que ela alcançou o quorum constitucional de apresen-
tação, previsto no inciso I do art. 60 da Constituição 
da República.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, na forma da alínea b do art. 32 do Regi-
mento Interno desta Casa, examinar a admissibilidade 
de Propostas de Emenda à Constituição.

A matéria da proposição ora avaliada não con-
traria as cláusulas indicadas no § 4º do art. 60 da 
Constituição da República. Não há o menor risco para 
a forma federativa do Estado, para o voto direto, uni-
versal e secreto, para separação dos Poderes e para 
os direitos e garantias individuais. Vale ressaltar que 
a Proposta está convenientemente inserta na letra e 
no espírito da Constituição, a qual em seu preâmbulo 
coloca como um dos fins do estado democrático de 
direito assegurar a existência de uma “sociedade fra-
terna, pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social (...)”. Demais, no seu art. 3º, consagra o 
princípio da solidariedade.

O quorum constitucional, previsto no art. 60, I, 
da Constituição foi alcançado, como já se observara 
no relatório desse parecer.

Quanto à técnica legislativa, há mínimo senão. 
Ao ver desta Relatoria, bastaria indicar a nova reda-
ção dos dispositivos modificados ao final do parágrafo 
único. Não haveria, portanto, necessidade de repetir 
o “(NR)” no fim do inciso VI e, depois, ao fim de seu 
parágrafo único. A correção desse desvio de redação, 
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porém, deve ser feita pela Comissão Especial desti-
nada a analisar a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 528, de 2010. Com efeito, na forma do Regimento, 
cuida-se nessa fase tão-somente da admissibilidade 
da proposição.

Haja vista o que acabo de expor, voto pela ad-
missibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 528, de 2010.

Sala da Comissão, 31 de março de 2011. – 
Deputado Jutahy Junior, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 528/2010, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jutahy Junior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, 

João Campos, João Paulo Lima, Jutahy Junior, 
Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano , 
Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício

PROJETO DE LEI Nº 1.694-C, DE 1999 
(Da Sra. Luiza Erundina)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cardápio em Método Braille nos restauran-
tes, bares e lanchonetes; tendo pareceres: 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação 
(relator: DEP. EXPEDITO JÚNIOR); da Co-
missão de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação (relator: DEP. EBER SILVA); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com emenda 
(relatora: DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; 

Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção E Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei epigrafado, de autoria da nobre 
Deputada LUIZA ERUNDINA, pretende determinar 
aos restaurantes, bares e lanchonetes o fornecimento 
de, no mínimo, um exemplar de cardápio em Braille.

A inobservância ao disposto na lei projetada su-
jeita os infratores a multa de cem UFIRs, duplicado o 
valor em caso de reincidência.

Na justificação do Projeto, a Autora ressalta que 
o oferecimento aos portadores de deficiência visual 
de condições igualitárias de atendimento é um ato de 
respeito e de solidariedade. A seu entender, a iniciati-
va contribui para assegurar o direito à plena cidadania 
que a Constituição Federal reconhece aos deficientes, 
em seus arts. 5º, XIV e 24, XIV.

O Projeto sob análise foi distribuído às Comissões 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
de Seguridade Social e Família e a esta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, aprovou, unanimemente, o Projeto, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado EXPE-
DITO JÚNIOR.

Em seguida, a Comissão de Seguridade Social e 
Família, aprovou, unanimemente, o Projeto, acompa-
nhando o Relator da matéria, Deputado EBER SILVA.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania a análise da matéria sob os aspectos 
constitucional, jurídico e de técnica legislativa, a teor 
do disposto no art. 32, inciso IV, alínea a do Regimen-
to Interno.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas nas Comissões ao Projeto em exame.

Na Legislatura passada, relatou o Projeto em tela 
nesta Comissão o ilustre Deputado JAIME MARTINS, 
opinando pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da proposição, com uma emenda 
de redação, em bem elaborado parecer que ora aca-
tamos e reproduzimos.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Examinando a proposição sob o aspecto da cons-
titucionalidade formal, verificamos que a matéria se in-
sere na competência legislativa concorrente, por meio 
de lei ordinária, e a iniciativa parlamentar é legítima, 
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conforme preceituam os arts. 24, XIV, 48, caput, e 61, 
caput, da Constituição Federal.

Quanto à constitucionalidade material do Projeto, 
constatamos que a proposição está em consonância 
com os princípios e normas que asseguram a proteção 
do Estado às pessoas portadoras de deficiências, com 
fundamento na dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III, da Constituição Federal).

Com efeito, as barreiras que impedem a integra-
ção das pessoas portadoras de deficiências devem ser 
superadas. O acesso ao conhecimento e à informação, 
além do estímulo à convivência, podem promover a 
inclusão dos deficientes em nossa sociedade, que se 
quer livre, justa e solidária, consoante o mandamento 
constitucional inserto no inciso I do art. 3º.

No que tange à juridicidade, a lei projetada está 
em harmonia com os ditames da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência. Compartilhamos 
do entendimento da Comissão de Seguridade Social 
e Família no sentido de que a matéria deve constar 
de lei específica. 

Destarte, no pertinente à constitucionalidade e ju-
ridicidade, não vislumbramos nenhuma mácula aos prin-
cípios consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio. 

A técnica legislativa adotada na elaboração do 
Projeto obedece aos preceitos da Lei Complementar 
nº 95, de 1998, na redação conferida pela Lei Comple-
mentar nº 107, de 2001, que dispõe sobre a elabora-
ção das Leis. A redação do Projeto, contudo, demanda 
aperfeiçoamento, eis que a UFIR foi extinta. Sugiro que 
o valor da multa seja expresso em reais e reajustado 
com base no índice de correção dos tributos federais.

Pelas precedentes razões, manifestamos nosso 
voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.694, de 
1999, com a emenda ora oferecida.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2008. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora.

EMENDA DE REDAÇÃO

Substitua-se, no Projeto, a expressão “100 (cem) 
UFIR’s” pela expressão “R$ 100,00 (cem reais), rea-
justada com base no índice de correção dos tributos 
federais”.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2008. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 

com emenda (apresentada pela Relatora), do Proje-
to de Lei nº 1.694-B/1999, nos termos do Parecer da 
Relatora, Deputada Sandra Rosado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano 
, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 5.418-B, DE 2005 
(Da Sra. Luiza Erundina)

Declara o Educador Paulo Freire Patro-
no da Educação Brasileira; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste e pela rejeição do de nº 
6.995/2006, apensado (relator: DEP. CARLOS 
ABICALIL); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e do de nº 6.995/2006, apensado (re-
latora: DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II

Publicação do Parecer da comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Como indica a ementa, o projeto de lei sob exa-
me visa a declarar o cidadão brasileiro Paulo Freire 
“Patrono da Educação Brasileira”.

Está apensado o PL nº 6.995/06, do Deputado 
Paulo Gouvêa, que pretende declarar “Patrono da Edu-
cação Nacional” o cidadão Leonel de Moura Brizola.

A Comissão de Educação e Cultura opinou pela 
aprovação do principal e rejeição do apenso.
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Vem agora a esta Comissão para que se mani-
feste sobre constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

II – Voto da Relatora

Nada há nos projetos que mereça crítica nega-
tiva desta Comissão.

A matéria é de competência da União e não há 
reserva de iniciativa.

Cabe ao Congresso Nacional manifestar-se e 
nada há no Direito que impeça a aprovação dos pro-
jetos de lei.

Estão bem escritos e não merecem reparos.
Opino pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa dos PLs 5.418/05 e 6.995/06.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2010. – Deputada 

Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 5.418-A/2005 e do de nº6.995/2006, 
apensado, nos termos do Parecer da Relatora, Depu-
tada Sandra Rosado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano, 
Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 1.186-E, DE 2007 
(Da Sra. Elcione Barbalho)

Altera a Lei nº 10.779, de 25 de no-
vembro de 2003, para estender ao catador 
de caranguejo o benefício do seguro-de-
semprego durante o período do defeso da 
espécie; tendo pareceres: da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, pela aprovação, com 

emendas (relator: DEP. RÔMULO GOUVEIA); 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste e 
das Emendas da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural (relator: DEP. NELSON PELLEGRI-
NO); da Comissão de Seguridade Social e 
Família, pela aprovação deste e das emen-
das da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
(relatora: DEP. GORETE PEREIRA); da Co-
missão de Finanças e Tributação, pela ade-
quação financeira e orçamentária deste e 
das emendas da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural (relator: DEP. MANOEL JUNIOR); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e das 
Emendas da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (relator: DEP. MAURO BENEVIDES).

Despacho: Às Comissões de: Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; Seguridade Social e Família; 
Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd); e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de lei sob exame modifica a Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender o 
direito de recebimento do seguro-desemprego no pe-
ríodo do defeso ao catador de caranguejo.

A proposta promove alterações na ementa e nos 
artigos 1º e 2º da lei para incluir o catador de caranguejo 
como beneficiário do seguro-desemprego, mantendo 
os mesmos requisitos exigidos para a concessão ao 
pescador artesanal.

O projeto foi aprovado com duas emendas pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural – CAPADR. A primeira modi-
fica o inciso II do art. 2º da Lei nº 10.779/93, com a 
redação dada pelo art. 4º do projeto, para incluir a ex-
pressão “ou assemelhado” após o termo “pescador”. 
E a segunda altera a alínea “b” do inciso IV do art. 2º 
da Lei nº 10.779/93, com a redação dada pelo art. 4º 
do projeto, para incluir a expressão “ou à coleta de 
caranguejo” após o termo “pesca”.
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O projeto e as emendas foram aprovados pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e pela Comissão de Finanças e Tributação. 

Não foram apresentadas emendas ao projeto, 
nesta Comissão, dentro do prazo regimental.

II – Voto do Relator

Compete a esta Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania a análise de projetos, emendas e 
substitutivos submetidos à Câmara e suas Comissões, 
sob o ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, nos termos do art. 32, 
IV, alínea a, do Regimento Interno.

Trata-se de matéria pertinente à competência 
legislativa da União e às atribuições normativas do 
Congresso Nacional. Não havendo reserva de iniciativa 
sobre o tema, revela-se legítima sua apresentação por 
parte de parlamentar, de acordo com a competência 
geral prevista no art. 61, caput, do texto constitucional.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
constatamos que o projeto e as emendas respeitam os 
dispositivos constitucionais e estão em conformidade 
com o ordenamento jurídico vigente. 

Quanto à técnica legislativa, o projeto e as emen-
das se encontram estruturados com observância da 
Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei 
Complementar nº 107, de 2001.

Nessas condições o voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Lei nº 1.186, de 2007, e das emendas apresentadas 
na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural. 

Sala da Comissão, 26 de abril de 2011. – Deputado 
Mauro Benevides, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Lei nº 1.186-D/2007 e das Emendas 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Mauro Benevides.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, 

Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano 
, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 1.547-C, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Dispõe sobre a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de “clonagem” de 
cartão de crédito; tendo pareceres: da Co-
missão de Defesa do Consumidor pela apro-
vação, com emendas (relator: DEP. JÚLIO 
DELGADO); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária deste e das emendas de nºs 1 
e 2 da Comissão de Defesa do Consumidor 
e, no mérito, pela aprovação deste e das 
emendas de nºs 1 e 2 da Comissão de De-
fesa do Consumidor, com Substitutivo (re-
lator: DEP. JOÃO DADO); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, e das Emen-
das da Comissão de Defesa do Consumidor 
e do Substitutivo da Comissão de Finanças 
e Tributação (relator: DEP. FELIPE MAIA).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, Ricd) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Aprecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe, de autoria 
do Deputado Carlos Bezerra, tendo por objetivo esta-
belecer a responsabilidade pelos prejuízos provocados 
pela clonagem de cartão de crédito.

Justifica o autor:
Com essa proposta pretende-se defender o con-

sumidor contra esses prejuízos, dado que as adminis-
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tradoras têm o dever de fornecer um serviço seguro e, 
se não o fazem, a responsabilidade não poderá recair 
sobre o usuário do cartão de crédito. Tal determinação 
está em consonância com a Constituição Federal, cujo 
art. 5º, XXXII, preceitua que o “Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor”, e, também, com 
o art. 170, o qual reza que um dos princípios da ordem 
econômica é a defesa do consumidor.

Atualmente, as administradoras se eximem de 
qualquer responsabilidade pelo uso não autorizado 
do cartão de crédito enquanto não houver a comuni-
cação da irregularidade. Para se resguardarem, elas 
prevêem, em seus contratos, que, em caso de perda, 
furto ou roubo do cartão, o titular ficará responsável 
pelos prejuízos resultantes desses fatos até a data em 
que o cancelamento do cartão passe a constar da lista 
utilizada para registrar essa operação. É de se salien-
tar, entretanto, que, no caso de clonagem, o usuário 
do cartão desconhece inteiramente sua utilização 
fraudulenta, até receber a fatura mensal e constatar o 
lançamento de compras que não realizou.

A matéria, nos termos do art. 24, II, tramita sob 
o regime conclusivo, isto é, sendo admitida nesta Co-
missão será remetida diretamente ao Senado Fede-
ral, uma vez que já foi aprovada pelas Comissões de 
mérito, sendo a primeira delas a Comissão de Defesa 
do Consumidor, que ofereceu duas emendas, uma 
prevendo a penalização do usuário que participou da 
clonagem do próprio cartão, outra prevendo o ressar-
cimento do usuário pela administradora no prazo má-
ximo de trinta dias.

De igual modo a Comissão de Finanças e Tri-
butação, por seu turno, não adentrou na análise da 
adequação orçamentária e financeira, mas aprovou 
a proposição, bem como as duas Emendas que lhe 
foram oferecidas pela Comissão anterior, nos termos 
de um Substitutivo. 

Compete-nos, nos termos do art. 54 do Regimento 
Interno, a análise da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Não temos óbices à livre tramitação da matéria, 
considerando-se a nossa competência regimental. Em 
outras palavras, tanto o Projeto de Lei nº 1.547, de 
2007, como as duas Emendas da Comissão de De-
fesa do Consumidor e assim também o Substitutivo 
da Comissão de Finanças preenchem os requisitos 
constitucionais, como o da competência legislativa da 
União (art. 24, VIII), ser o Congresso Nacional a sede 

adequada para a sua discussão (art. 48), e ser deferi-
da a iniciativa a parlamentar (art. 61).

De igual modo, as proposições não afrontam os 
princípios consagrados em nosso ordenamento jurídico, 
guardando, antes, coerência lógica com os mesmos.

A técnica legislativa empregada é adequada, 
sobretudo em consideração à Lei Complementar nº 
95/98, com suas alterações posteriores (Lei Comple-
mentar nº 107/01).

Cabe antes, porém, do voto final, tecer algumas 
considerações sobre as emendas e o substitutivo apre-
sentado nas Comissões de Mérito.

A primeira Emenda apresentada na Comissão 
de Defesa do Consumidor versa sobre o reconheci-
mento que, em alguns casos, as administradoras de 
cartões de crédito também são vítimas de clientes que 
são co-partícipes das fraudes. Dessa forma, sugeriu 
o Deputado Júlio Delgado, dispositivo na lei proposta 
para que o usuário de cartões de crédito possa ser 
responsabilizado pela clonagem quando ficar compro-
vado, por meios legais, sua participação direta ou indi-
reta no crime (caso em que ficará obrigado a ressarcir 
à administradora os custos operacionais e prejuízos 
causados, sujeitando-se às sanções do Código Penal). 

É louvável a iniciativa do Deputado Júlio Delgado, 
vez que a hipótese narrada trata-se da culpa concor-
rente (quando a vítima participa junto com um terceiro) 
ou de culpa exclusiva da vítima (sem a participação de 
uma terceira pessoa), casos nos quais resultaria na 
exclusão da responsabilidade por parte da fornecedo-
ra, em consonância com o art. 12, §3º, III, do Código 
de Defesa do Consumidor.

A segunda Emenda aprovada na Comissão de 
Defesa do Consumidor estipula prazo para que as 
empresas emissoras de cartão de crédito ou débito 
realizem o ressarcimento dos valores debitados nas 
contas dos consumidores que tiveram os seus cartões 
magnéticos clonados. 

Sabe-se do enorme constrangimento e dissabor 
que o consumidor atravessa quando tem o seu cartão 
clonado: várias compras são realizadas em seu nome; 
possivelmente seu nome será lançado em instituições 
de proteção ao crédito; não poderá realizar nenhuma 
compra devido ao bloqueio do cartão, tão logo tenha 
conhecimento da clonagem; terá suas dívidas aumen-
tadas e aquisições frustradas, etc. Assim, estabelecer 
um prazo para o ressarcimento (estorno) dos débitos 
lançados em sua fatura mensal, é medida razoável e 
necessária para proteger o consumidor, atendendo ao 
disposto no art. 170, V, CF.

Durante a análise na Comissão de Finanças e 
Tributação, o Deputado João Dado apresentou substi-
tutivo, visando em suma: a) o acréscimo da expressão 
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cartão de débito, entendendo que o cartão de crédito 
é apenas uma modalidade do de uso do cartão; b) a 
substituição da expressão “administradora de cartão 
de crédito” por “empresa emissora de cartão de crédi-
to ou débito”, abarcando assim não só as instituições 
financeiras, mas também as não financeiras; c) a pos-
sibilidade de aplicar as sanções administrativas previs-
tas no Código de Defesa do Consumidor às empresas 
emissoras que descumprirem a lei proposta.

Por entender estarem em perfeita consonância 
com a Constituição Federal, os Princípios e os Precei-
tos do Código de Defesa do Consumidor que baliza 
a matéria desta proposta, voto pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Lei nº 1.547, de 2007, bem como das duas Emendas 
apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumi-
dor e, ainda, do Substitutivo da Comissão de Finanças 
e Tributação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2008. –
Deputado Felipe Maia, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

O Projeto de Lei Nº 1.547, de 2007, que visa dis-
ciplinar a responsabilidade por prejuízos decorrentes de 
“clonagem” de cartão de crédito, veio a esta Comissão 
de Constituição, Justiça e de Cidadania, e a mim foi 
distribuído para relatar. Exarei, então parecer, no qual 
votei pela constitucionalidade, juridicidade, boa técni-
ca legislativa e no mérito pela aprovação da matéria.

Na reunião ordinária de 27 de abril de 2011, ini-
ciou-se a discussão do parecer proferido e os eminen-
tes Deputados Arnaldo Faria de Sá, Dr. Grilo, Maurício 
Quintella Lessa, Odair Cunha e Paes Landim requere-
ram vista conjunta do presente projeto. 

O Deputado Arnaldo Faria de Sá encaminhou 
a esta Relatoria sugestão de emenda de mérito com 
o intuito de acrescentar dispositivos ao art. 171 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Có-
digo Penal), com a finalidade de tipificar as condutas 
de Estelionato Eletrônico e Clonagem e Falsificação 
de Cartão. 

A sugestão foi apresentada a Comissão, em 
04 de maio de 201, porém não pode ser acatada por 
esta relatoria, uma vez que, o despacho de distribui-
ção não confere poderes para que seja examinado o 
mérito da proposição nos termos do art. 54, I do Re-
gimento Interno.

Assim, apresento a esta Comissão a presente 
complementação de voto, adotando emenda redação 
para que seja aperfeiçoada a boa técnica legislativa, 
de acordo com o §8º do art. 118 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

Pelas razões acima expostas, o voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade, adequada técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 
1.547, de 2007, com a Emenda de Técnica Legislativa 
em anexo.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2011. – Deputado 
Felipe Maia, Relator.

EMENDA Nº

Modifica-se a concordância verbal do §1º do Proje-
to de Lei Nº 1.547, de 2007, alterando-se o verbo “será” 
por “serão”, para adequabilidade à técnica legislativa. 

Sala da Comissão, 18 de maio de 2011. – Depu-
tado Felipe Maia, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra o voto do Deputado Dr. Grilo, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emen-
da, do Projeto de Lei nº 1.547-B/2007, das Emendas da 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do 
Parecer, com complementação, do Relator, Deputado 
Felipe Maia. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano 
, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.547-B, DE 2007

Modifica-se a concordância verbal do §1º do Proje-
to de Lei Nº 1.547, de 2007, alterando-se o verbo “será” 
por “serão”, para adequabilidade à técnica legislativa. 

Sala da Comissão, em 19 de maio de 2011. – 
Deputado Arthur Oliveira Maia Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.716-C, DE 2007 
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Altera a Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências; tendo pareceres: da Comis-
são de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, pela aprovação (relator: 
DEP. GUILHERME CAMPOS); da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela aprova-
ção, com emenda (relator: DEP. LEONARDO 
VILELA); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com substitutivo, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família 
(relatora: DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública E Combate Ao Crime Organizado; 
Seguridade Social E Família; 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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A proposição em epígrafe altera a Lei nº 8.069, 
de 1990, para proibir a venda de bebidas alcoólicas e 
substâncias análogas; drogas psicotrópicas depressi-
vas, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervo-
so central; e de esteróides anabolizantes a crianças 
e adolescentes.

Justificando sua iniciativa, o autor aponta os efei-
tos nocivos dessas substâncias, destacando a facilida-
de de sua aquisição nas cidades brasileiras. Propõe a 
introdução das medidas aqui examinadas, como meio 
de contribuir para a diminuição do uso de drogas entre 
os jovens brasileiros.

O projeto recebeu parecer pela aprovação na 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. Do mesmo modo, a Comissão de Seguri-
dade Social e Família manifestou-se favoravelmente, 
com uma emenda que acrescenta o cigarro e outros 
produtos fumígenos à lista de substâncias cuja venda 
é proibida.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
não foram oferecidas emendas ao projeto, conforme 
atesta a Secretaria desta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, nos termos do art. 32, IV, a, do Regi-
mento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, bem 
como da Emenda adotada pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família.

No que toca à constitucionalidade formal, foram 
obedecidos os ditames constitucionais relativos à com-
petência legislativa da União (CF, art. 24, XV), sendo 
atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a maté-
ria, com posterior sanção do Presidente da República 
(CF, art. 48), mediante iniciativa legislativa concorrente 
(CF, art. 61, caput). Não há, de outra parte, qualquer 
violação a princípios ou normas de ordem material na 
Constituição de 1988.

Nada temos a opor quanto à juridicidade da pro-
posição. No âmbito da técnica legislativa, entretanto, 
o projeto não segue algumas das determinações da 
Lei Complementar nº 95, de 1998, razão pela qual ofe-
recemos substitutivo de redação nesta oportunidade. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei Nº 2.716, de 2007, na forma do substi-
tutivo oferecido, e da Emenda adotada pela Comissão 
de Seguridade Social e Família.

Sala da Comissão, em 23 de julho de 2010. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 2.716, DE 2007

Dispõe sobre a proibição de venda 
das substâncias que enumera às crianças 
e adolescentes, alterando a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
proibindo a venda das substâncias que enumera às 
crianças e adolescentes.

Art. 2º O art. 81 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou 
ao adolescente de:

...... ....................................................... .
II – bebidas alcoólicas ou substâncias de 

efeitos análogos;
.... ........................................................ ..
VII – drogas psicotrópicas depressivas, 

estimulantes ou perturbadoras do sistema 
nervoso central;
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VIII – esteróides anabolizantes. (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, em 23 de julho de 2010. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
com substitutivo, do Projeto de Lei nº 2.716-A/2007 e 
da Emenda da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada 
Sandra Rosado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Arthur Oliveira Maia – Vice-Presidente no exer-

cício da Presidência, João Paulo Cunha – Presidente 
e Vicente Candido – Vice-Presidente, Alessandro Mo-
lon, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio de 
Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, Dimas 
Fabiano, Dr. Grilo, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henri-
que Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Mendes Ribeiro Filho, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano 
, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Vicente Arruda, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cleber 
Verde, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota e Sérgio Bar-
radas Carneiro. 

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.716-A, DE 2007

Dispõe sobre a proibição de venda 
das substâncias que enumera às crianças 
e adolescentes, alterando a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
proibindo a venda das substâncias que enumera às 
crianças e adolescentes.

Art. 2º O art. 81 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou 
ao adolescente de:

...............................................................
...........................

II – bebidas alcoólicas ou substâncias de 
efeitos análogos;

..... ...................................................... ...
VII – drogas psicotrópicas depressivas, 

estimulantes ou perturbadoras do sistema 
nervoso central;

VIII – esteróides anabolizantes. (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2011. – Deputado 
Arthur Oliveira Maia, Presidente em exercício.

COMISSÕES

ERRATA

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa

NO DCD Nº 160, DE 12/11/10, PÁGINA 43049, ATA 
DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA CON-
JUNTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO 

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO 
E DESENVOLVIMENTO RURAL E DA COMISSÃO 

DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL, REALIZADA EM 8 DE JULHO DE 2010, 

Onde se lê:

“reuniram-se em conjunto as Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural-CAPADR e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-
-CMADS,”

Leia-se:

“reuniram-se em conjunto as Comissões 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural-CAPADR e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-
-CMADS,”

Sala da Comissão, 25 de maio de 2011. – Moizes 
Lobo Da Cunha, Secretário.

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CAINDR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nona Reunião Ordinária Deliberativa, 
Realizada em 4 de maio de 2011.
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Às dez horas e vinte e um minutos do dia quatro 
de maio de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, no Plenário 15 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Gladson Cameli, Presidente; 
Carlos Souza e Zequinha Marinho, Primeiro e Terceiro 
Vice-Presidentes; Dudimar Paxiuba, Giovanni Queiroz, 
Laurez Moreira, Marinha Raupp, Miriquinho Batista, 
Neri Geller, Padre Ton, Perpétua Almeida, Taumatur-
go Lima e Valtenir Pereira, Titulares; Ademir Camilo, 
Antônia Lúcia, Arnaldo Jordy, Átila Lins, Hélio Santos, 
Lindomar Garçon, Lúcio Vale e Paulo Cesar Quartiero, 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Senhores De-
putados Marcio Bittar e Raul Lima, Titulares. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
as Atas da Sétima Reunião Deliberativa Ordinária, re-
alizada no dia 27 de abril de 2011, e da Oitava Reu-
nião Ordinária de Audiência Pública, realizada em 3 
de maio de 2011. O Deputado Carlos Souza solicitou a 
dispensa da leitura das Atas, em virtude da distribuição 
de cópias aos presentes. Em votação, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor 
Presidente comunicou as designações de relatoria que 
havia realizado no último dia 3 de maio: ao Deputado 
Neri Geller, o Projeto de Lei nº 728/2011 – da Sra. Ira-
cema Portella – que “dispõe sobre abertura de linha 
de crédito subsidiada em instituições bancárias para 
atender às vítimas de calamidades públicas”; ao Depu-
tado Miriquinho Batista, o Projeto de Lei nº 758/2011 
– do Sr. Padre Ton – que “altera a Lei nº 8.210, de 19 
de julho de 1991, que trata da Área de Livre Comér-
cio de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, para 
incluir as matérias-primas de origem animal e os bens 
finais de informática entre as mercadorias beneficia-
das pelo regime especial e institui benefícios fiscais 
relativos às contribuições para o PIS/PASEP, Cofins, 
Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI)”; à Deputada Marinha Raupp, o 
Projeto de Lei nº 784/2011 – do Sr. João Arruda – que 
“ acrescenta o § 3º ao art. 3º da Lei nº 12.340, DE 1º 
de dezembro de 2010”; ao Deputado Glauber Braga, 
o Projeto de Lei nº 840/2011 – do Sr. Chico Alencar 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, tendo em vista 
assegurar medidas de prevenção de enchentes, des-
lizamentos de terra e eventos similares”. ORDEM DO 
DIA: A – REQUERIMENTOS: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 37/2011 – do Sr. Ademir Camilo – que “requer a re-
alização de audiência pública para tratar sobre Defesa 
Vegetal e Sistema de Vigilância Fitossanitária no Brasil, 

com enfoque para a Região Norte”. Subscreveram o 
Requerimento os Deputados Carlos Magno e Lindomar 
Garçonº REQUERIMENTO APROVADO. 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 38/2011 – do Sr. Arnaldo Jordy – que 
“requer seja acrescido o nome do Bispo Dom Erwin 
Krautler da prelazia do Xingu, como convidado à lista 
constante do Req. 33/2011 aprovado nesta Comissão”. 
REQUERIMENTO APROVADO. 3 – REQUERIMENTO 
Nº 39/2011 – do Sr. Padre Ton – que “solicita sejam 
convidados os Senhores Márcio Augusto Freitas de 
Meira, FUNAI, Antônio Alves de Souza, SESAI, Pau-
lina do Carmo Arruda Vieira Duarte, SENAD/MJ e Sr. 
Oslain Campos Santana, CGPRE/PF, para prestarem 
esclarecimentos a respeito de denúncia de produção, 
uso e tráfico de entorpecentes, envolvimento indígena 
da Amazônia Legal”. Presidindo os trabalhos o Depu-
tado Carlos Souza, discutiram a matéria os Deputados 
Taumaturgo Lima, Paulo Cesar Quartiero, Neri Geller 
e Perpétua Almeida. REQUERIMENTO APROVADO. 
B – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO 
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 3 – PROJETO DE LEI Nº 7.859/2010 
– do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “dispõe sobre 
a criação da Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Parauapebas, no Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. PARECER: 
pela aprovação. VISTA CONCEDIDA AO DEPUTADO 
CARLOS SOUZA. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerra-
da a reunião às onze horas e dezoito minutos, antes 
convocando a Comissão para a Reunião Ordinária 
Deliberativa a se realizar no próximo dia 11 de maio. 
E, para constar, eu ______________________, Jorge 
Vargas Filho, Secretário Substituto, lavrei a presente 
Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. _________________________ 
Deputado Gladson Cameli, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CAINDR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, Realizada em 24 de maio de 2011.

Às quinze horas e dezenove minutos do dia vinte 
e quatro de maio de dois mil e onze, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 14 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Gladson Cameli – Presidente; Dudimar Pa-
xiuba, Marinha Raupp, Miriquinho Batista, Neri Geller, 
Padre Ton – titulares; Ademir Camilo, Antônia Lúcia, 
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Arnaldo Jordy, Francisco Praciano, Hélio Santos, Paulo 
Cesar Quartiero, Professora Marcivania – suplentes; 
Edinho Bez e Edio Lopes – não membros. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos de audiência pública para obter 
esclarecimentos sobre propostas de investimentos 
nas áreas de pesca e aquicultura no âmbito da Ama-
zônia, em atendimento ao Requerimento Nº 30/11, 
de autoria dos Deputados Gladson Cameli e Miriqui-
nho Batista. Inicialmente, o Presidente cumprimentou 
os presentes e convidou a expositora para compor 
a mesa: Senhora Ideli Salvatti, Ministra da Pesca e 
Aquicultura. Na sequência, o Deputado Gladson Ca-
meli, autor do requerimento, fez uso da palavra. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra à expositora. 
Após a exposição, registrou a presença, em Plenário, 
do Senhor Geraldo Bernardino, Secretário de Pesca 
e Aquicultura do Estado do Amazonas, convidado a 
fazer parte da mesa como expositor. Na sequência, 
o Presidente concedeu a palavra aos parlamentares 
inscritos. Em seguida, a Ministra da Pesca e Aquicul-
tura fez uso da palavra para responder as indagações 
que lhe foram feitas e considerações finais. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Deputado 
Gladson Cameli encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e cinquenta e cinco minutos. E, para constar, eu 
______________________, Iara Araújo Alencar Aires, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Gladson Cameli ______________________, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica Realizada em 10 de maio de 2011.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia dez de maio de dois mil e onze, reuniu-se a 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada dos Deputa-
dos Bruno Araújo, Antônio Imbassahy e Newton Lima. 
A Lista de Presença registrou o comparecimento dos 
Senhores Deputados Bruno Araújo – Presidente; An-
tonio Imbassahy e Ruy Carneiro – Vice-Presidentes; 
Carlinhos Almeida, Francisco Floriano, Hugo Motta, 
Luciana Santos, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar, 
Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Newton Lima, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Ribamar Alves, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex e Sibá Machado – Titulares; Do-
mingos Neto, Dr. Grilo, Eduardo Azeredo, Félix Men-

donça Júnior, Izalci, Renzo Braz e Romero Rodrigues 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antônia Lúcia, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, 
Aureo, Beto Mansur, Cleber Verde, Dr. Adilson Soares, 
Emiliano José, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Luiza 
Erundina, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Rogério Peni-
nha Mendonça, Sandes Júnior e Silas Câmara. ABER-
TURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos da 
reunião de audiência pública, aprovada mediante os 
requerimentos nºs 16 e 19 de 2011 de autoria, respec-
tivamente, dos Deputados Bruno Araújo e Domingos 
Neto, e destinada a debater o Programa Nacional de 
Banda Larga – PNBL. Justificaram a ausência o Em-
baixador Ronaldo Sardenberg, Presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), que indicou 
como representante José Gonçalves Neto, Superinten-
dente de Universalização da agência; o Senhor Cezar 
Alvarez, Secretário-Executivo do Ministério das Comu-
nicações, que indicou como representante Nelson Akio 
Fujimoto, Secretário de Telecomunicações do ministé-
rio e o Senhor Antonio Carlos Valente, Presidente do 
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), que 
indicou como representante Eduardo Levy Cardoso 
Moreira, Diretor-Executivo do sindicato. Após os cum-
primentos, o Presidente convidou os expositores para 
tomarem assento à Mesa e concedeu-lhes a palavra 
na seguinte ordem: 1) Sr. José Gonçalves Neto, Su-
perintendente de Universalização da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel); 2) Sr. Nelson Akio Fu-
jimoto, Secretário de Telecomunicações do Ministério 
das Comunicações; 3) Sr. Eduardo Levy Cardoso 
Moreira, Diretor-Executivo do Sindicato Nacional das 
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e 
Pessoal (SindiTelebrasil). Encerradas as exposições, 
o Presidente passou a palavra aos Deputados Bruno 
Araújo e Domingos Neto, autores dos requerimentos, 
que apresentaram suas colocações e questionamentos. 
Durante a fase de debates falou o Deputado Newton 
Lima. A seguir, o Presidente concedeu a palavra aos 
expositores para as considerações finais. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e cinquenta e seis minutos. O 
inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo de áudio, 
a integrar o acervo documental desta reunião para de-
gravação, mediante solicitação escrita. E, para constar, 
eu ....................................., Myriam Gonçalves Teixei-
ra de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, ...................
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........................... Deputado Bruno Araújo, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da 11ª Reunião Ordinária Realizada em 
11 de maio de 2011.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia onze 
de maio de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no 
Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Bruno Araújo – 
Presidente; Antonio Imbassahy, Silas Câmara e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes; Antônia Lúcia, Ariosto 
Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, 
Cleber Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Missioná-
rio José Olimpio, Newton Lima, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, San-
des Júnior, Sandro Alex e Sibá Machado – Titulares; 
Benjamin Maranhão, Dalva Figueiredo, Domingos Neto, 
Eduardo Azeredo, Fábio Ramalho, Félix Mendonça 
Júnior, Gorete Pereira, Izalci, Luiz Noé, Manoel Junior, 
Milton Monti, Renzo Braz, Romero Rodrigues, Waldir 
Maranhão, Walter Ihoshi, Wellington Roberto e Wladi-
mir Costa – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Beto Mansur, José Rocha, Júlio Campos, 
Lindomar Garçon, Luciana Santos, Marcelo Aguiar e 
Miro Teixeira. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos, e co-
locou à apreciação a Ata da 9ª reunião, realizada no 
dia 4 de maio de 2011. O Deputado Salvador Zimbal-
di solicitou a dispensa da leitura da ata. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi APROVADA por una-
nimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ao 
Plenário que: 1) recebeu do Diretor de Relações Go-
vernamentais da IBM Brasil, Sr. Gustavo Rabelo, con-
vite para visitar as instalações do Centro de Serviços 
Global da IBM Brasil, em Hortolândia, SP, em data a 
ser agendada; 2) recebeu da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) convite para a so-
lenidade de abertura da 4ª Semana de Integração 
Tecnológica e para a assinatura do Contrato de Par-
ceria entre a Embrapa e o Consórcio para o Desen-
volvimento do Alto Paraopeba, dia 13 de maio na sede 
da Embrapa em Sete Lagoas, MG; 3) recebeu da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) con-
vite para o Fórum Alô Brasil! que acontecerá dia 24 de 

maio, no Auditório da OAB em Belo Horizonte, MG; 4) 
foram distribuídas aos relatores as seguintes proposi-
ções, cuja relação foi encaminhada por meio eletrôni-
co aos membros da comissão e divulgada na página 
da comissão: 05 de maio – Deputada Antônia Lúcia, 
TVR Nº 2.726/11; Deputado Aureo, TVR Nº 2.659/11; 
Deputado Cleber Verde, TVR Nº 2.736/11; Deputado 
Gilmar Machado, TVR Nº 2.606/11; Deputado Márcio 
Marinho, TVR Nº 2.728/11; Deputado Paulo Foletto, 
TVR Nº 2.738/11; Deputado Paulo Wagner, TVR Nº 
2.755/11; Deputado Ratinho Junior, TVR Nº 2.789/11; 
Deputado Ribamar Alves, TVR Nº 2.739/11; Deputado 
Sandro Alex, TVR Nº 2.644/11; Deputado Sibá Macha-
do, TVR Nº 2.638/11; Deputado Silas Câmara, TVR Nº 
2.731/11; 5) o período para apresentação de emendas 
ao PLDO/2012 (PLN nº 2/2011), será de 20 a 29 de 
maio, e as sugestões de emendas deverão ser apre-
sentadas na Secretaria da Comissão, e também en-
caminhadas pelo sistema de emendas. O Presidente 
também submeteu ao plenário a inclusão das entidades 
Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e de Televisão), ABA (Associação Brasileira de Anun-
ciantes), Abir (Associação Brasileira das Indústrias de 
Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas), ABTA 
(Associação Brasileira de Televisão por Assinatura) e 
Fundação Abrinq entre os convidados do Seminário 
que discutirá o PL 5921/2001, que trata da proibição 
de propaganda para a venda de produtos infantis. Em 
votação, a inclusão foi aprovada. ORDEM DO DIA: 
Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente subme-
teu à apreciação do Plenário a inversão de pauta do 
item 6, solicitada pelo Deputado Salvador Zimbaldi. 
Aprovada, passou-se a apreciação da matéria. Maté-
ria Sobre a Mesa: O Presidente colocou em votação 
o requerimento de inclusão, extrapauta, do Requeri-
mento nº 35/2011, dos Deputados Marcelo Aguiar, 
Silas Câmara, Pastor Eurico, Sandro Alex e Júlio Cam-
pos. Em votação, o Plenário APROVOU por unanimi-
dade. 1 – REQUERIMENTO Nº 35/11 – do Sr. Marce-
lo Aguiar e outros – que “requer que sejam convidados 
o Sr. Roberto Correa de Mello, Diretor Presidente da 
Associação Brasileira de Música e Arte (Abramus), e 
a Sra. Glória Braga, Superintendente do Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), para 
prestar esclarecimentos sobre as recentes denúncias 
contra o sistema de arrecadação e distribuição de di-
reitos autorais”. Falaram os Deputados Carlinhos Al-
meida, Luiza Erundina, Emiliano José e Ratinho Junior. 
APROVADO, ESTENDENDO-SE O CONVITE AO 
MINISTÉRIO DA CULTURA. 2 – REQUERIMENTO Nº 
26/11 – dos Srs. Sandro Alex e Bruno Araújo – que 
“requerem sejam convidados o Presidente do INME-
TRO, Sr. João Alziro Herz da Jornada e o Diretor de 
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Inovação Tecnológica do INMETRO, Sr. Antonio Cesar 
Olinto de Oliveira para prestar esclarecimentos junto 
a esta Comissão, acerca da viabilidade do novo padrão 
de tomadas elétricas brasileiras”. APROVADO, ES-
TENDENDO-SE O CONVITE AO PROFESSOR MAU-
RO MOURA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
DA UNB. 3 – REQUERIMENTO Nº 27/11 – da Sra. 
Luciana Santos – que “requer a constituição de Sub-
comissão Especial para possibilitar a análise de formas 
de financiamento de mídia alternativa”. RETIRADO DE 
PAUTA, DE OFÍCIO. 4 – REQUERIMENTO Nº 28/11 
– do Sr. Ariosto Holanda – que “requer a realização de 
um seminário em conjunto com o Conselho de Altos 
Estudos, com a Comissão Especial do PNE e com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia com o objetivo de 
definir diretrizes, metas e estratégias para a extensão 
tecnológica no país”. Falou o Deputado Newton Lima. 
APROVADO, COM A SUBSTITUIÇÃO DO PRESI-
DENTE DA ANDIFES PELO PRESIDENTE DO FÓ-
RUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO 
DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 
(FORPROEX). 5 – REQUERIMENTO Nº 29/11 – do 
Sr. Bruno Araújo – que “requer a realização do semi-
nário “O Papel do Congresso Nacional na Inovação 
Tecnológica””. Falaram os Deputados Newton Lima, 
Sibá Machado e Carlinhos Almeida. APROVADO. 6 
– REQUERIMENTO Nº 30/11 – do Sr. Salvador Zim-
baldi – que “ Requer a realização de audiência pública 
para debater as práticas, preços e condições na venda 
de Software para Administração Pública”. Falou o De-
putado Sando Alex. APROVADO, ESTENDENDO-SE 
O CONVITE À EMPRESA MICROSOFT. 7 – REQUE-
RIMENTO Nº 31/11 – dos Srs. Sibá Machado e Silas 
Câmara – que “requer a aprovação de convite ao Sr. 
Fernando Haddad, ministro da Educação, para prestar 
esclarecimentos sobre a política do governo federal 
para a formação de novos mestres e doutores; e em 
relação à iniciação científica nos ensinos fundamental 
e médio, apontando as maiores deficiências e as me-
didas que estão sendo adotadas”. Falaram os Depu-
tados Newton Lima e Ariosto Holanda. APROVADO. 8 
– REQUERIMENTO Nº 32/11 – dos Srs. Sibá Macha-
do e Silas Câmara – que “requer a aprovação de con-
vite ao Presidente do Tribunal de Contas da União, 
ministro Benjamin Zymler, para prestar esclarecimen-
tos em relação aos obstáculos criados pela Lei 8.666/93 
para gastos públicos na área de pesquisa”. Falaram 
os Deputados Newton Lima, Ariosto Holanda e Marcos 
Montes. APROVADO, ESTENDENDO-SE O CONVITE 
A REPRESENTANTE DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL (RFB). 9 – TVR Nº 2.625/11 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 736/2010) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 

28 de julho de 2010, publicado no DOU do dia subse-
quente, que declara perempta a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Salinas Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em ondas médias no muni-
cípio de Salinas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 10 – TVR Nº 2.639/11 – 
do Poder Executivo – (MSC 744/2010) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te do Decreto 17 de agosto de 2010, publicado no DOU 
do dia subsequente, que renova a concessão outor-
gada à Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Ja-
neiro Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens no município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado CAR-
LINHOS ALMEIDA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 11 – TVR Nº 2.668/11 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 748/2010) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
26 de julho de 2010, que renova, por dez anos, a con-
cessão outorgada à Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no município 
de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 12 – TVR Nº 
2.671/11 – do Poder Executivo – (MSC 748/2010) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 27 de julho de 2010, que 
renova, por dez anos, a concessão outorgada à Fun-
dação Educacional Dom Pedro Felipak para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias no município de Wenceslau 
Braz, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ARIOS-
TO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. NÃO DE-
LIBERADO. 13 – TVR Nº 2.673/11 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 748/2010) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 
27 de julho de 2010, que renova, por dez anos, a con-
cessão outorgada à Super Rádio Deus é Amor Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no município 
de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
CARLINHOS ALMEIDA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 14 – TVR Nº 2.697/11 – do Poder 
Executivo – (MSC 748/2010) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 2 de agosto de 2010, que renova, por dez 
anos, a concessão outorgada à Sociedade Mineira de 
Radiodifusão Ltda. para explorar, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias no município de Juiz de Fora, Estado de Minas 
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Gerais”. RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 15 
– TVR Nº 2.698/11 – do Poder Executivo – (MSC 
748/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 2 de agosto 
de 2010, que renova, por dez anos, a concessão ou-
torgada à Rádio Itaí Ltda. para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em on-
das médias no município de Guaíba, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado CARLINHOS 
ALMEIDA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 16 – TVR Nº 2.791/11 – do Poder Executivo 
– (MSC 740/2010) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
458, de 19 de maio de 2010, que outorga autorização 
à União Social do Jardim Santana e Adjacências para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 17 – TVR Nº 
2.793/11 – do Poder Executivo – (MSC 740/2010) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 492, de 31 de maio de 
2010, que outorga autorização à Associação do Bem 
Estar Sócio Econômico e Cultural Santanense para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Riacho de Santana, Estado do Rio Gran-
de do Norte”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLAN-
DA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
18 – TVR Nº 2.802/11 – do Poder Executivo – (MSC 
740/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 533, de 16 de 
junho de 2010, que outorga autorização à Associação 
Comunitária Nossa Senhora do Carmo de Oscar Bres-
sane para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Oscar Bressane, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado FRANCISCO FLO-
RIANO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 19 – TVR Nº 2.811/11 – do Poder Executivo – (MSC 
740/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 576, de 23 de 
junho de 2010, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Desenvolvimento de São Bento de 
Caldas para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Santa Rita de Caldas, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PASTOR 
EURICO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 20 – TVR Nº 2.820/11 – do Poder Executivo 
– (MSC 740/2010) – que “submete à apreciação do 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
645, de 8 de julho de 2010, que outorga autorização 
à Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 21 – TVR 
Nº 2.839/11 – do Poder Executivo – (MSC 749/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 286, de 30 de março de 
2010, que outorga autorização à Associação dos Apo-
sentados, Pensionistas, Deficientes Físicos e Idosos 
do Município de Taiobeiras para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Taiobeiras, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado AROL-
DE DE OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 22 – TVR Nº 2.847/11 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 749/2010) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
317, de 30 de março de 2010, que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Quatituba para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Itueta, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 23 – TVR Nº 2.865/11 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 749/2010) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
459, de 20 de maio de 2010, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Senadorense para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Senador José Bento, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 24 – TVR Nº 
2.879/11 – do Poder Executivo – (MSC 751/2010) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 178, de 24 de março de 
2010, que renova a permissão outorgada à Rede Mi-
neira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
no município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 25 – TVR 
Nº 2.897/11 – do Poder Executivo – (MSC 751/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 358, de 16 de abril de 
2010, que renova a permissão outorgada à Rádio Mi-
nuano de Alegrete Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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diodifusão sonora em frequência modulada no muni-
cípio de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 26 – TVR Nº 
2.901/11 – do Poder Executivo – (MSC 751/2010) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 364, de 19 de abril de 
2010, que renova a permissão outorgada à Rádio Tran-
samérica de Curitiba Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada no mu-
nicípio de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: De-
putado FRANCISCO FLORIANO. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 27 – TVR Nº 2.918/11 
– do Poder Executivo – (MSC 752/2010) – que “sub-
mete à apreciação de Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 845, de 22 de outubro de 2009, 
que renova, por dez anos, a permissão outorgada à 
S.P.S. Rádio e Publicidade Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada no município de Torres, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 28 – TVR Nº 2.940/11 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 752/2010) – que “submete à apreciação 
de Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
520, de 14 de junho de 2010, que renova, por dez anos, 
a permissão outorgada à Rádio Morena Stereo Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada no mu-
nicípio de Campinas, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado MARLLOS SAMPAIO. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 29 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – que “dispõe sobre 
a criação do sistema de emergência na telefonia fixa 
e móvel”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. Em virtude 
do início da Ordem do Dia da sessão do Plenário da 
Câmara dos Deputados, o Presidente, após a votação 
do item 8 da pauta, encerrou a reunião comunicando 
que os itens não deliberados ficariam para a próxima 
reunião. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar, o Pre-
sidente informou a todos a realização de seminário, 
dia 17 de maio, (3ª feira), às 14h30, para “debate sobre 
o Projeto de Lei 5.921, de 2001. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze 
horas e trinta e seis minutos. Para constar, eu, ..........
.........................., Myriam Gonçalves Teixeira de Olivei-
ra, Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada 
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deputado Bruno Araújo, 
..........................................., Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 12ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica Realizada em 18 de maio de 2011.

Às dez horas e nove minutos do dia dezoito de 
maio de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no 
Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Antonio Imbassahy. A Lis-
ta de Presença registrou o comparecimento dos Se-
nhores Deputados Bruno Araújo – Presidente; Antonio 
Imbassahy, Silas Câmara e Ruy Carneiro – Vice-Pre-
sidentes; Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, 
Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Dr. Adilson Soares, 
Emiliano José, Hermes Parcianello, José Rocha, Luiza 
Erundina, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar, Marcos 
Montes, Marllos Sampaio, Missionário José Olimpio, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, San-
des Júnior e Sandro Alex – Titulares; Carlos Souza, 
Eduardo Azeredo, Evandro Milhomen, Gorete Pereira, 
Renzo Braz, Romero Rodrigues, Stepan Nercessian, 
Takayama, Walter Ihoshi, Wellington Roberto e Zequi-
nha Marinho – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Chico D’Angelo e Solange Almeida, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputa-
dos Antônia Lúcia, Beto Mansur, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hugo Motta, Júlio Campos, Lindo-
mar Garçon, Luciana Santos, Márcio Marinho, Miro 
Teixeira, Newton Lima, Pastor Eurico, Paulo Foletto, 
Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves e Sibá 
Machado. ABERTURA: O Presidente declarou abertos 
os trabalhos da reunião de audiência pública, aprovada 
mediante o requerimento nº 35 de 2011 de autoria dos 
Deputados Marcelo Aguiar, Silas Câmara, Pastor Eurico, 
Sandro Alex e Júlio Campos, e destinada a discutir as 
recentes denúncias contra o sistema de arrecadação 
e distribuição de direitos autorais. Justificou a ausên-
cia a Ministra de Estado da Cultura, Ana de Hollanda, 
que indicou como representantes do ministério os Se-
nhores Cristiano Borges Lopes, Coordenador-Geral 
de Regulação em Direitos Autorais e Cliffor Luiz de 
Abreu Guimarães, Coordenador-Geral de Difusão de 
Direito Autoral e de Acesso à Cultura. Após os cum-
primentos, o Presidente convidou os expositores para 
tomarem assento à Mesa e concedeu-lhes a palavra 
na seguinte ordem: 1) Sr. Cristiano Borges Lopes, 
Coordenador-Geral de Regulação em Direitos Autorais 
do Ministério da Cultura; 2) Sr. Cliffor Luiz de Abreu 
Guimarães, Coordenador-Geral de Difusão de Direi-
to Autoral e de Acesso à Cultura do Ministério da Cul-



26428 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2011

tura; 3) Sr. Roberto Corrêa de Mello, Presidente da 
Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus). 
Terminadas as conferências, o Presidente informou ao 
Plenário que a reunião seria encerrada em virtude do 
início da Ordem do Dia da Sessão do Plenário da Câ-
mara dos Deputados. Em seguida, passou a palavra 
aos Deputados Silas Câmara, Marcelo Aguiar e Sandro 
Alex (autores do requerimento) que lamentaram a in-
terrupção da reunião, antes da exposição da Senhora 
Glória Braga, Superintendente do Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição (Ecad), e solicitaram 
ao Presidente a realização de outra audiência pública, 
na próxima semana, para a continuação da discussão 
do tema. Falaram também os Deputados José Rocha 
e Arolde de Oliveira. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às onze horas e oito 
minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo 
de áudio, a integrar o acervo documental desta reunião 
para degravação, mediante solicitação escrita. E, para 
constar, eu ......................................, Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, .................
............................. Deputado Bruno Araújo, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária 
Realizada em 24 de maio de 2011

Às quinze horas e dezesseis minutos do dia vin-
te e quatro de maio de dois mil e onze, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados João Paulo 
Cunha – Presidente; Arthur Oliveira Maia, Vicente Can-
dido e Cesar Colnago – Vice-Presidentes; Alessandro 
Molon, Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bu-
lhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Bri-
zola Neto, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Efraim Filho, Esperidião Amin, 
Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henrique 
Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jorginho 
Mello, José Mentor, Luiz Carlos, Luiz Couto, Marcos 
Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano 
, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Roberto Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Sandra Rosado e 
Wilson Filho – Titulares; Alexandre Leite, Alfredo Sirkis, 

Arolde de Oliveira, Assis Carvalho, Bruna Furlan, Chi-
co Lopes, Cida Borghetti, Daniel Almeida, Décio Lima, 
Francisco Escórcio, Gabriel Guimarães, Gean Lourei-
ro, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Jaime Martins, José 
Nunes, Leandro Vilela, Lourival Mendes, Márcio Ma-
cêdo, Marina Santanna, Nazareno Fonteles, Pauderney 
Avelino, Pedro Uczai, Ricardo Tripoli, Sandes Júnior, 
Sandro Alex, Sandro Mabel, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Sérgio Brito e Valtenir Pereira – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados André Dias, Dimas 
Fabiano, Edson Silva, Eduardo Cunha, Jilmar Tatto, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Mendonça Filho, Mendon-
ça Prado, Onyx Lorenzoni, Paulo Maluf, Solange Al-
meida, Vicente Arruda, Vieira da Cunha e Vilson Co-
vatti. O Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da vigésima segunda 
reunião ordinária realizada em dezenove de maio. O 
Deputado Evandro Milhomen requereu dispensa da 
leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Vicente Candido, Delegado 
Protógenes e Sérgio Barradas Carneiro requereram 
inversão de pauta para apreciação dos itens seis, três 
e doze, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – do Sr. 
Milton Monti – que “denomina “Prof. Geraldo Maurício 
Lima” o viaduto localizado no km 75+650m, da BR-153, 
no município de Bady Bassitt / SP”. RELATOR: Depu-
tado MENDES RIBEIRO FILHO. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final. 2 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 579/10 – do Poder Executivo – que 
“dispõe sobre isenção do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e 
do Distrito Federal, à Fédération Internationale de Foo-
tball Association – FIFA e a outras pessoas, para fatos 
geradores relacionados com a Copa das Confedera-
ções FIFA 2013 e com a Copa do Mundo FIFA 2014”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e das Emendas da Comissão de Finanças e Tri-
butação. O Relator solicitou a retirada de pauta da 
matéria para reexame. O Presidente deferiu. 3 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.615/09 – 
do Senado Federal – Magno Malta – (PLS 218/2009) 
– que “altera o art. 9º do Código Penal Militar, para 
estabelecer a competência da Justiça Militar no julga-
mento de crimes dolosos contra a vida cometidos no 
contexto de abate de aeronaves civis na hipótese do 
art. 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica”. RELA-
TOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final. 4 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.747/08 – do Sr. Eduardo Valverde – que “cria 
mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe 
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sobre o instituto do parto anônimo e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 2834/2008 e PL 3220/2008) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela 
inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica le-
gislativa deste e boa técnica legislativa do PL 2834/2008 
e do PL 3220/2008, apensados, e, no mérito, pela re-
jeição. Reiniciada a discussão, discutiu a matéria o 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. 5 – REQUERIMENTO Nº 5/11 – 
do Sr. Fabio Trad – (PL 1292/1995) – que “requer, nos 
termos do artigo 255 do Regimento Interno, ouvido o 
plenário desta Comissão, realização de Audiência Pú-
blica para debater o Projeto de Lei nº 1.292/95, que 
“altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede-
ral, institui normas para licitações e contratos da Ad-
ministração Pública e dá outras providências””. O De-
putado Fabio Trad usou da palavra como autor do re-
querimento, sugerindo que fossem convidadas as 
senhoras Maria Sylvia Zanella di Pietro (Procuradora 
do Estado Aposentada – São Paulo/SP) e Marlene 
Kempfer Bassoli (Doutora em Direito do Estado – Lon-
drina/PR) e os senhores Celso Antonio Bandeira de 
Melo (Advogado, Professor universitário – São Paulo/
SP), Gustavo Binenbojm (Procurador do Estado – Rio 
de Janeiro/RJ), Marçal Justen Filho (Advogado, Doutor 
em Direito – Curitiba/PR) e Ronaldo José da Silva (Juiz 
Federal – Campo Grande/MS). O Presidente sugeriu 
que os Deputados Arthur Oliveira Maia e Pauderney 
Avelino, juntamente com o autor do requerimento, De-
putado Fabio Trad, organizassem a Audiência Pública 
e acolhessem outras sugestões do colegiado. Discu-
tiram a matéria os Deputados Anthony Garotinho, Pau-
derney Avelino, Francisco Escórcio, Arthur Oliveira 
Maia, César Colnago, Efraim Filho e Chico Lopes. O 
Deputado Gabriel Guimarães sugeriu que a Audiência 
Pública fosse transformada em Seminário e pediu que 
fosse convidado o Dr. Carlos Pinto Coelho Mota. Os 
Deputados Delegado Protogenes e Chico Lopes pe-
diram para subscrever o requerimento. Também subs-
creveram o requerimento os Deputados Nazareno 
Fonteles, Pastor Marco Feliciano, Dr. Grilo, Ronaldo 
Fonseca, Efraim Filho, Evandro Milhomen, Delegado 
Protógenes, Brizola Neto, Chico Lopes, Roberto Tei-
xeira, Luiz Carlos, Pauderney Avelino, Sérgio Barradas 
Carneiro, Gabriel Guimarães, Anthony Garotinho, Vi-
cente Candido, Francisco Escórcio e Sandes Júnior. 
Em votação, foi aprovado o requerimento. O Presiden-
te designou os Deputados Arthur Oliveira Maia, Fabio 
Trad e Pauderney Avelino para a organização do even-
to, com a possibilidade de a Audiência ser transforma-
da em Seminário. 6. – PROJETO DE LEI Nº 593/99 
– do Poder Executivo – (MSC 409/1999) – que “dá nova 

redação ao art. 4º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro 
de 1951, que altera dispositivos da legislação vigente 
sobre crimes contra a economia popular”. (Apensados: 
PL 1738/1999 e PL 2328/2007) RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, com emenda; pela cons-
titucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição do PL 1738/1999; e pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do PL 2328/2007. O Presidente 
informou que havia sobre a Mesa requerimento de re-
tirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado 
Anthony Garotinho, que encaminhou favoravelmente. 
Em votação, foi aprovado o requerimento. 7 – PROJE-
TO DE LEI Nº 6.428/05 – do Senado Federal – César 
Borges – (PLS 50/2004) – que “altera a redação do 
art. 237 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para tipifi-
car o crime de subtração de incapaz com o objetivo de 
ser criado por outros”. RELATORA: Deputada SANDRA 
ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com substitutivo. O Presidente informou que havia so-
bre a Mesa requerimento de retirada de pauta da ma-
téria, de autoria do Deputado Sérgio Barradas Carnei-
ro. Em votação, foi aprovado o requerimento. 8 – PRO-
JETO DE RESOLUÇÃO Nº 216/09 – do Sr. Alex Can-
ziani – que “acrescenta o art. 227-A ao Regimento 
Interno, dispondo sobre o direito dos Deputados de 
participar de cursos, seminários, congressos e outros 
eventos relevantes para o exercício da atividade par-
lamentar”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Esgotado 
o prazo de vista, a matéria retornou à discussão. O 
Relator solicitou retirada de pauta da matéria para re-
exame. O Presidente deferiu. 9 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 175/03 – do Sr. Daniel 
Almeida e outros – que “dá nova redação ao inciso 
XXIX do art. 7º, visando alterar o prazo prescricional 
para trabalhadores urbanos e rurais”. RELATOR: De-
putado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela 
inadmissibilidade. O Deputado Evandro Milhomen en-
caminhou contrariamente. Orientou a bancada o De-
putado Sérgio Barradas Carneiro, pelo PT; Em votação, 
foi rejeitado o Parecer por Maioria. O Presidente de-
signou o Deputado Evandro Milhomen como relator do 
vencedor. PARECER DO VENCEDOR: pela admissi-
bilidade. Em votação, foi aprovado o Parecer do ven-
cedor, contra os votos dos Deputados Paes Landim, 
Fabio Trad e Arthur Oliveira Maia. O Parecer do relator, 
Deputado Mendes Ribeiro Filho passou a constituir 
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voto em separado. 10 – PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 479/10 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5º da 
Constituição Federal, para Incluir o acesso à Internet 
em alta velocidade entre os direitos fundamentais do 
cidadão”. RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. Esgotado o prazo de 
vista, a matéria retornou à discussão. Discutiram a 
matéria os Deputados Sérgio Barradas Carneiro, Ar-
thur Oliveira Maia (aparte: Anthony Garotinho), Brizo-
la Neto, Ronaldo Fonseca, Efraim Filho, Danilo Forte, 
Fabio Trad, Anthony Garotinho (aparte: Deputado Efraim 
Filho), Delegado Protógenes (aparte: Fabio Trad), Lou-
rival Mendes, Luiz Carlos, Francisco Escórcio (aparte: 
Deputados Danilo Forte, Arthur Oliveira Maia, Efraim 
Filho e Lourival Mendes), Evandro Milhomen (aparte: 
Danilo Forte), e Luiz Couto. Encerrada a discussão. 
Encaminhou favoravelmente o Deputado Efraim Filho. 
Encaminhou contrariamente o Deputado Fabio Trad. 
Orientaram as bancadas os Deputados Sérgio Barra-
das Carneiro, pelo PT; Francisco Escórcio, pelo PMDB; 
Esperidião Amin, pelo PP; Anthony Garotinho, pelo 
PR; Brizola Neto, pelo PDT; Lourival Mendes, pelo 
PTdoB; Evandro Milhomen, pelo PCdoB; Luiz Carlos, 
pelo PSDB; e Efraim Filho, pelo DEM. Em votação, foi 
aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados 
Esperidião Amin, Fabio Trad, Danilo Forte, Sérgio Bar-
radas Carneiro e Luiz Couto.11 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.587/07 – do Sr. Chico D’Angelo – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da Perfusão Car-
diocirculatória e Respiratória”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemendas; e pela rejeição das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Esgotado o prazo de vista, a matéria retornou à dis-
cussão. Não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 1.947/07 
– do Sr. Sandro Mabel – que “tipifica o crime de viola-
ção de sigilo investigatório”. RELATOR: Deputado MAU-
RÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: Parecer com 
Complementação de Voto, Dep. Maurício Quintella 
Lessa (PR-AL), pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. O Presidente informou que havia sobre a 
Mesa requerimento de retirada de pauta da matéria, 
de autoria do Deputado Delegado Protógenes. Em 
votação, foi aprovado o requerimento. 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.536/01 – do Poder Executivo – (MSC 
1082/2001) – que “cria o Conselho Nacional do Idoso”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PA-

RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e pela inconstitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa das Emendas da Comis-
são de Seguridade Social e Família. Lido o Parecer 
pelo Deputado Efraim Filho, foi concedida vista con-
junta aos Deputados Fabio Trad e Luiz Couto. 14 – 
PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
concedendo adicional de periculosidade aos eletrici-
tários”. (Apensado: PL 7384/2006) RELATOR: Depu-
tado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: Pa-
recer com Complementação de Voto, Dep. Maurício 
Quintella Lessa (PR-AL), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e do PL 
7384/2006, apensado, com emenda. Esgotado o pra-
zo de vista, não houve oradores inscritos para a dis-
cussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 15 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro – que 
“altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, e dá outras providências””. (Apensados: PL 
1596/2003 e PL 6081/2005) RELATORA: Deputada 
SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemenda, do PL 1596/2003 e do PL 6081/2005, 
apensados. Lido o Parecer pelo Deputado Luiz Carlos, 
foi concedida vista ao Deputado Luiz Couto. 16 – PRO-
JETO DE LEI Nº 506/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“torna obrigatório aos supermercados a destinação de 
caixas registradoras para atendimento exclusivo aos 
deficientes físicos, pessoas com mais de 65 (sessen-
ta e cinco) anos de idade e gestantes e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e das emen-
das da Comissão de Defesa do Consumidor, com su-
bemendas; e pela antirregimentalidade da emenda 
apresentada nesta Comissão. Lido o Parecer pelo De-
putado Arnaldo Faria de Sá, foi concedida vista ao 
Deputado Luiz Couto. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
1.781/99 – do Sr. Jovair Arantes – que “dispõe sobre 
o cancelamento das sanções administrativas que dis-
crimina, aplicadas a servidores públicos, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA 
DE SÁ. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Lido o Parecer, foi concedi-
da vista ao Deputado Luiz Couto. 18 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.120/04 – do Sr. Edson Ezequiel – que “esta-
belece o fornecimento periódico de um Kit de saúde 
dentária, aos alunos da rede pública de educação fun-
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damental, e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado VALTENIR PEREIRA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
com emenda, e da Emenda nº 1 da Comissão de Edu-
cação e Cultura; e pela inconstitucionalidade da Emen-
da nº 2. Esgotado o prazo de vista, não houve orado-
res inscritos. Em votação, foi aprovado o Parecer. 19 
– PROJETO DE LEI Nº 4.479/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “proíbe a venda de armas e similares, mesmo 
que de brinquedos, às crianças, e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 4826/2005) RELATORA: Depu-
tada SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da 
Emenda da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado e do PL 4826/2005, apen-
sado, com emenda. Lido o Parecer pelo Deputado 
Esperidião Amin, não houve oradores inscritos para 
discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 20 – 
PROJETO DE LEI Nº 195/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a redação do caput e § 1º do art. 588 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. RELATOR: 
Deputado WOLNEY QUEIROZ. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
substitutivo. Lido o Parecer pelo Deputado Evandro 
Milhomen, não houve oradores inscritos para discssão. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 21 – PROJETO 
DE LEI Nº 901/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “acres-
centa dispositivo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor, na seção 
referente ao Banco de Dados e Cadastros de Consu-
midores”. RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da emen-
da apresentada nesta Comissão. Lido o Parecer pelo 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro, foi concedida 
vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro. 22 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.838/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe so-
bre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias””. RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos para discussão. Em votação, 
foi aprovado o Parecer. 23 – PROJETO DE LEI Nº 
5.140/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, para permitir a 
celebração de contrato de experiência na relação de 
trabalho doméstica”. RELATORA: Deputada SANDRA 
ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, com emenda. Esgotado o 

prazo de vista, a matéria retornou à discussão. Discu-
tiu a matéria o Deputado Francisco Escórcio. Em vo-
tação, foi aprovado o Parecer. Também assumiu a 
Presidência o Deputado Arthur Oliveira Maia. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a reunião às dezoito horas e seis minutos, antes con-
vocando reunião ordinária, para a próxima quarta-
-feira, vinte e cinco de maio, às dez horas, para apre-
ciar os itens da pauta já divulgada, referentes à Edu-
cação. E, para constar, eu ________________, Reja-
ne Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado João Paulo Cunha, ______________________, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião Ordinária Realizada em 11 
de maio de 2011. 

Às dez horas e cinquenta e nove minutos do dia 
onze de maio de dois mil e onze, reuniu-se a Comis-
são de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Cláu-
dio Puty, Presidente; e com a presença dos Senhores 
Deputados Luciano Moreira, 1º Vice-Presidente; Agui-
naldo Ribeiro, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, 
Carmen Zanotto, Edmar Arruda, Fernando Coelho 
Filho, Jairo Ataíde, Jerônimo Goergen, João Dado, 
José Guimarães, José Humberto, José Priante, Lucio 
Vieira Lima, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Pepe 
Vargas, Rui Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção e 
Vaz de Lima (Titulares); André Figueiredo, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Heuler Cruvinel, João Bittar, 
Júlio Cesar, Lira Maia, Luciano Castro, Mauro Nazif, 
Odair Cunha, Policarpo, Reginaldo Lopes, Reinhold 
Stephanes, Ricardo Quirino e Zeca Dirceu (Suplentes). 
Compareceram também os Deputados Guilherme 
Campos e Leonardo Quintão, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Aelton Freitas, 
Alexandre Leite, Jorge Corte Real, Márcio Reinaldo 
Moreira e Maurício Trindade. Justificaram a ausência 
os Deputados Assis Carvalho, em virtude de Licença 
Nojo, Jean Wyllys e Júnior Coimbra, em razão de com-
promissos de caráter político-partidário. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a ata 
da 7ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de maio de 
2011. Em seguida, por solicitação do Deputado Regi-
naldo Lopes foi dispensada a leitura da ata, e, não 
havendo quem quisesse discuti-la, para possíveis re-
tificações, foi aprovada, unanimemente, a ata da 7ª 
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Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Pre-
sidente lembrou aos senhores membros que a Comis-
são de Finanças e Tributação está promovendo o seu 
I Ciclo de Conferências cujo tema é a Reforma Tribu-
tária. Informou também, que na terça-feira passada, 
dia 10 de maio, foi ouvido neste Plenário o Secretário-
-Executivo do Ministério da Fazenda, Sr. Nelson Bar-
bosa, tratando da Proposta do Governo para a Refor-
ma Tributária. Comunicou ainda que as próximas con-
ferências ocorrerão todas neste mesmo plenário e 
tratarão especificamente dos seguintes temas: ICMS 
E FEDERAÇÃO (às 9h30 dia 12 de maio, quinta-feira); 
A EQUIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO (às 14h30 
do dia 17 de maio, terça-feira); e TRIBUTAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE (às 9h30 do dia 19 de maio, 
quinta-feira). Na sequência, o Presidente comunicou 
aos senhores membros o recebimento do Ofício nº 149 
do Supremo Tribunal Federal, de 25 de abril de 2011, 
que informa que aquele Tribunal concedeu liminar à 
Associação Brasileira de Embalagem para reconhecer 
que o ISS não incide sobre operações de industriali-
zação por encomenda de embalagens destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subse-
quente de industrialização ou de circulação de merca-
doria. O Presidente informou ainda que a íntegra da 
correspondência encontra-se na Secretaria da Comis-
são e os senhores membros podem solicitar cópia. 
Logo após, o Presidente informou aos senhores mem-
bros as designações efetuadas em 27 de abril de 2011: 
ao Deputado Aguinaldo Ribeiro, o PL nº 2.872/08; e 
ao Deputado Policarpo, o PL nº 6.613/09. Em 03 de 
maio: à Deputada Carmen Zanotto, o PDC nº 2.547/10 
e o PDC nº 2.644/10; ao Deputado Odair Cunha, o 
PRC nº 39/11; e ao Deputado Pepe Vargas, o PDC nº 
1.653/09. Em 04 de maio: ao Deputado Aelton Freitas, 
o PL nº 632/07 e o PL nº 980/07; ao Deputado Agui-
naldo Ribeiro, o PL nº 5.038/05, o PL nº 3.688/08, o 
PL nº 3.838/08, o PL nº 3.982/08 e o PL nº 6.045/09; 
ao Deputado Amauri Teixeira, o PL nº 5.995/05, o PL 
nº 7.683/06, o PL nº 700/07, o PL nº 6.866/10, o PL nº 
407/11 e o PL nº 494/11; ao Deputado Andre Vargas, 
o PL nº 1.555/07 e o PL nº 6.856/10; ao Deputado Ar-
naldo Jardim, o PL nº 792/07; ao Deputado Audifax, o 
PLP nº 441/08, o PL nº 5.083/09 e o PL nº 436/11; à 
Deputada Carmen Zanotto, o PL nº 1.389/07, o PL nº 
2.378/07, o PL nº 4.783/09 e o PL nº 5.741/09; ao De-
putado Cláudio Puty, o PL nº 6.914/02 o PL nº 6.402/09 
e o PL nº 7.248/10; ao Deputado Edmar Arruda, o PLP 
nº 98/07, o PL nº 4.103/08, o PL nº 6.354/09, o PL nº 
6.369/09 e o PL nº 219/11; ao Deputado Fernando 
Coelho Filho, o PLP nº 2/11; ao Deputado Jairo Ataíde, 
o PL nº 426/11; ao Deputado Jean Wyllys, o PL nº 
6.266/05, o PL nº 6.266/09 e o PL nº 6.631/09; ao De-

putado Jerônimo Goergen, o PLP nº 383/08; ao Depu-
tado Jorge Corte Real, o PL nº 409/11 e o PL nº 438/11; 
ao Deputado José Guimarães, o PL nº 6.258/05, o PLP 
nº 53/07 e o PL nº 4.955/09; ao Deputado Júnior Coim-
bra, o PLP nº 520/09, o PL nº 7.757/10 e o PL nº 
1.209/11; ao Deputado Luciano Moreira, o PL nº 
6.824/06, o PL nº 6.824/06, o PLP nº 385/08 e o PL nº 
637/11; ao Deputado Lucio Vieira Lima, o PDC nº 
2.867/10; ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira, o PL 
nº 4.712/09, o PLP nº 521/09 e o PL nº 6.214/09; ao 
Deputado Odair Cunha, o PL nº 4.364/08; ao Deputa-
do Pauderney Avelino, o PL nº 3.388/97, o PLP nº 
60/99, o PL nº 3.199/04, PL nº 5.503/05, o PL nº 
1.382/07, o PL nº 2.644/07, o PLP nº 265/07, o PL nº 
4.719/09, o PL nº 4.733/09, o PL nº 4.745/09 e o PL 
nº 6.177/09; ao Deputado Paulo Maluf, o PL nº 581/11 
e o PL nº 663/11; ao Deputado Pedro Eugênio, o PL 
nº 6.798/06, o PL nº 512/07, o PL nº 2.723/07, o PL nº 
3.865/08, o PL nº 6.287/09, o PL nº 7.034/10 e o PL 
nº 7.192/10; ao Deputado Policarpo, o PL nº 526/11; 
ao Deputado Reginaldo Lopes, o PLP nº 311/02; ao 
Deputado Rui Costa, o PL nº 3.967/97; ao Deputado 
Rui Palmeira, o PL nº 1.375/07; e ao Deputado Valmir 
Assunção, o PL nº 2.978/08. Em seguida, o Presiden-
te comunicou aos senhores membros sobre a realiza-
ção de reunião do Grupo de Trabalho do Panameri-
cano, composto pelos Deputados Andre Vargas, Co-
ordenador, Arnaldo Jardim, Audifax, Edmar Arruda, 
Jean Wyllys, Jerônimo Goergen, Jorge Corte Real, 
José Humerto, José Priante, Rui Costa e Vaz de Lima, 
com o Vice-Presidente de Ativos de Terceiros da Cai-
xa Econômica Federal, Sr. Marcos Roberto Vasconce-
los, que acontecerá nesta tarde, dia onze de maio de 
dois mil e onze, quarta-feira, às quatorze horas e trin-
ta minutos, no Edifício Sede da Caixa Econômica Fe-
deral. ORDEM DO DIA: A seguir, o Presidente comu-
nicou aos Deputados que já havia quórum no Plenário 
para iniciar a Ordem do Dia, da Sessão Extraordinária, 
que iria apreciar o PL 1.876/1999 – o novo Código 
Florestal. Sendo assim, acordou com os líderes parti-
dários a retirada de pauta de todas as proposições e 
o encerramento da reunião da Comissão, o que foi 
acatado. 01) REQUERIMENTO Nº 21/11 – do Sr. Re-
ginaldo Lopes – para que seja realizada uma audiên-
cia pública com o intuito de discutir os Projetos de Lei 
nºs 6.613/09 e 6.697/09 que alteram os Planos de 
Carreira dos Servidores do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público da União e suas emendas, em especial 
as emendas que propõem as formas de remuneração 
pelo sistema de subsídio e de GDI. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 02) REQUERIMENTO Nº 
28/11 – do Sr. João Dado – para que seja realizado 
seminário destinado a debater o Sistema Financeiro 
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Cidadão. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líde-
res. 03) REQUERIMENTO Nº 32/11 – do Sr. Alfredo 
Kaefer – para que seja convidado a participar de reu-
nião de audiência pública o Ministro de Estado das 
Comunicações, Sr. Paulo Bernardo Silva, a fim de tra-
tar da Medida Provisória nº 532/11. Retirado de pauta 
por acordo dos Srs. Líderes. 04) REQUERIMENTO Nº 
33/11 – do Sr. Jerônimo Goergen – para que sejam 
convidados a participar de reunião de audiência públi-
ca o Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras – 
Eletrobras, Sr. José da Costa Carvalho Neto; o Diretor-
-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP, Sr. Haroldo Borges Rodrigues 
Lima; o Presidente-Executivo da Associação Brasilei-
ra de Grandes Consumidores Industriais de Energia e 
de Consumidores Livres – ABRACE, Sr. Paulo Pedro-
sa; o Presidente da Associação das Empresas Cere-
alistas do Brasil – ACEBRA, Sr. Airton Roos; o Presi-
dente da União Brasileira do Biodiesel – UBRABIO, Sr. 
Odacir Klein; e o Presidente da União Brasileira de 
Avicultura – UBABEF, Sr. Francisco Turra; para deba-
terem a prorrogação do Encargo Reserva Global de 
Reversão – RGR, prevista na Medida Provisória nº 
517/10 e seus efeitos nos setores de biocombustíveis, 
avicultura e cereais. Retirado de pauta por acordo dos 
Srs. Líderes. 05) REQUERIMENTO Nº 34/11 – do Sr. 
Cláudio Puty – para que sejam convidados a participar 
de reunião de audiência pública conjunta com a Co-
missão de Educação e Cultura, o Ministro de Estado 
da Fazenda, Sr. Guido Mantega; o Ministro de Estado 
da Educação, Sr. Fernando Haddad; e o Presidente do 
Fórum de Professores das Instituições Federais de 
Ensino Superior – PROIFES, Sr. Gil Vicente Reis de 
Figueiredo, a fim de promover análises e debates so-
bre o sistema tributário brasileiro e o financiamento 
público da educação no Brasil. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 06) PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.841/10 – da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul (MSG nº 111/10) 
– que “aprova o Regulamento do Fundo de Agricultu-
ra Familiar do Mercosul (FAF Mercosul), adotado pela 
Decisão CMC Nº 06/09, aprovada durante a XXXVII 
Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum 
(CMC), em Assunção, em 23 de julho de 2009”. RE-
LATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela 
compatibilidade orçamentária e financeira e, no méri-
to, pela aprovação. Retirado de pauta por acordo dos 
Srs. Líderes. 07) PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do 
Senado Federal (PLS nº 173/04) – que “acrescenta o 
art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – 
Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de taxas 
bancárias as contas mantidas em instituições finan-
ceiras públicas ou privadas por cidadãos que se en-

contrem nas condições que especifica”. (Apensados: 
PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 
2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 5.414/05, 
551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10). EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: concede isenção de tarifas bancárias 
aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos que rece-
bam proventos de um salário mínimo, e para os maio-
res de 70 (setenta) anos, qualquer que seja o valor da 
aposentadoria. RELATOR SUBSTITUTO: Deputado 
LUCIANO MOREIRA. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do PL 
nº 6.824/06 e dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03, 
2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 
5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10, apen-
sados; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 6.824/06, 
com emenda, e pela rejeição dos PL’s nºs 1.865/96, 
2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 
3.704/04, 4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 
2.303/07 e 7.346/10, apensados. 08) PROJETO DE 
LEI Nº 5.157-A/09 – do Senado Federal (PLS nº 603/07) 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universi-
dade Federal do Norte do Mato Grosso (UFENORTE), 
com sede no Município de Sinop, no Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado RUI PALMEIRA. PA-
RECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo 
dos Srs. Líderes. 09) PROJETO DE LEI Nº 6.534-A/09 
– do Senado Federal (PLS nº 381/09) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) 
da Paraíba, no Município de Piancó”. RELATOR: De-
putado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompa-
tibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 10) 
PROJETO DE LEI Nº 6.130-A/09 – do Sr. Felipe Maia 
– que “autoriza a criação do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste da cidade 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte”. RELA-
TOR: Deputado RUI COSTA. PARECER: pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 11) 
PROJETO DE LEI Nº 3.034-A/04 – do Poder Execu-
tivo (MSC nº 83/04) – que “autoriza a União a conceder 
indenização por danos morais e materiais aos ocupan-
tes de imóveis residenciais a ela pertencentes, na lo-
calidade denominada ‘Cidade dos Meninos’, que te-
nham sido expostos a compostos organoclorados”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PENDEN-
TE DE PARECER. Retirado de pauta por acordo dos 
Srs. Líderes. 12) PROJETO DE LEI Nº 1.204-A/03 – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “aplica à empresa Itaipu 
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Binacional do Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: aplica a Lei de Licitação à Itaipu. RELATOR: 
Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta por 
acordo dos Srs. Líderes. 13) PROJETO DE LEI Nº 
2.835-A/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – 
que “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”. RELATOR: Deputado RICARDO BER-
ZOINI. PARECER: pela incompatibilidade e inadequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto e da emenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família. Retirado 
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 14) PROJETO 
DE LEI Nº 2.830-A/08 – do Sr. Celso Maldaner – que 
“dispõe sobre a criação de Áreas de Livre Comércio 
em municípios de fronteira e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3.676/08). RELATOR: Deputado 
JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária do PL nº 
2.830/08 e do PL nº 3.676/08, apensado. Retirado de 
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 15) PROJETO DE 
LEI Nº 880-A/03 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe 
sobre as compras de remédios e equipamentos de 
saúde pela União”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUI-
MARÃES. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto e pela 
adequação financeira e orçamentária da Emenda nº 
1/07, apresentada na CFT; e, no mérito, pela rejeição 
do Projeto e da Emenda nº 1/07, apresentada na CFT. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 16) 
PROJETO DE LEI Nº 5.369-B/09 – do Sr. Vieira da 
Cunha – que “institui o Programa de Combate ao 
‘Bullying’ “. (Apensados: PL’s nºs 6.481/09 e 6.725/10). 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do PL nº 5.369/09 e dos PL’s nºs 6.481/09 e 
6.725/10, apensados, do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às onze horas e seis 
minutos, antes, porém, convocando para as seguintes 
reuniões: 2ª Conferência do I Ciclo de Conferências 

da Reforma Tributária, a realizar-se quinta-feira, dia 
doze de maio, às nove horas e trinta minutos, no Ple-
nário nº 04 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a 
fim de discutir o ICMS e Reforma Tributária; 3ª Con-
ferência do I Ciclo de Conferências da Reforma 
Tributária, para tratar da Equidade do Sistema Tri-
butário, a realizar-se terça-feira, dia dezessete de 
maio, às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário 
nº 04 do Anexo II da Câmara dos Deputados; Reunião 
Ordinária Deliberativa, a realizar-se quarta-feira, dia 
18 de maio, às dez horas, no Plenário Deputado Mus-
sa Demes (Plenário nº 4), e às quatorze horas, Sim-
pósio conjunto com as Comissões de Seguridade 
Social e Família; e de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público para debater o tema o Futuro do Em-
prego Doméstico no Brasil, a realizar-se no Plenário 
nº 03; e 4ª Conferência do I Ciclo de Conferências 
da Reforma Tributária, para debater o tema Tributa-
ção e Competitividade, a realizar-se quinta-feira, dia 
19 de maio, às nove horas e trinta minutos, no Plená-
rio nº 04 do Anexo II da Câmara dos Deputados. E, 
para constar, eu, _______________________, Mar-
celle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
________________________, Deputado Cláudio Puty, 
Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS  
ASSUNTOS FEDERATIVOS

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

(Instalação e Eleição do Presidente, do Vice-
-Presidente e Designação do Relator) Realizada em 
19 de abril de 2011.

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia deze-
nove de abril de dois mil e onze, reuniram-se, na Sala 
da Presidência da Comissão de Finanças e Tributação, 
para a instalação da Subcomissão Permanente dos 
Assuntos Federativos e eleição do Presidente, Vice-
-Presidente e designação de Relator, os Senhores 
Deputados Cláudio Puty, Presidente da Comissão de 
Finanças e Tributação; Assis Carvalho e Jean Wyllys, 
membros titulares; Audifax, Júnior Coimbra e Rui Pal-
meira, membros suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alfredo Kaefer, Fernando Coelho Filho, 
Genecias Noronha, Luciano Castro, Rodrigo Maia. 
ABERTURA: Havendo número regimental, passou-
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-se à instalação da Subcomissão Permanente dos 
Assuntos Federativos, criada em virtude da aprovação 
do Requerimento nº 4, de 2011, aprovado na reunião 
deliberativa da Comissão de Finanças e Tributação 
do dia 23 de março de 2011; eleição do Presidente, 
Vice-Presidente e designação de Relator. Nos termos 
regimentais, o Deputado Cláudio Puty, Presidente da 
Comissão de Finanças e Tributação, presidiu a reunião 
esclarecendo inicialmente que a subcomissão é com-
posta de sete deputados titulares e mesmo número de 
suplentes. Em seguida, passou à leitura dos membros 
indicados para compor a Subcomissão: Deputados Al-
fredo Kaefer, Assis Carvalho, Fernando Coelho Filho, 
Genecias Noronha, Jean Wyllys, Luciano Castro e 
Rodrigo Maia, como membros titulares; Audifax, Jairo 
Ataíde, João Dado, José Humberto, Júnior Coimbra, 
Rui Palmeira e Valmir Assunção, como membros su-
plentes. Passou-se então à eleição do Presidente e 
Vice-Presidente. Havendo consenso entre os membros 
presentes, foram eleitos para o cargo de Presidente 
da Subcomissão o Deputado Assis Carvalho e, para 
Vice-Presidente, o Deputado Jean Wyllys. Para atuar 
como relator, foi designado o Deputado Rui Palmeira. 
A seguir, o Presidente da Comissão passou a direção 
dos trabalhos ao Presidente da Subcomissão, Depu-
tado Assis Carvalho, que sugeriu como pauta para 
próxima reunião, data ainda a ser definida, os temas: 
o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) e o Decreto sobre Restos a Pagar, tendo sido 
apoiado pelos presentes. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos às dezesseis horas e vinte e nove minutos. E, 
para constar, eu, ____________________, Marcelle 
R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente da Subcomissão Permanente dos Assun-
tos Federativos e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados, ____________________, 
Deputado Assis Carvalho, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Reunião, Ordinária Deliberati-
va, Realizada em 11 de maio de 2011.

Às nove horas e cinquenta e dois minutos do dia 
onze de maio de dois mil e onze, reuniu-se a Comis-

são de Fiscalização Financeira e Controle no Plenário 
9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Sérgio Brito. Registraram presen-
ça os Deputados Sérgio Brito (Presidente), Carlos 
Brandão e Jorge Boeira (Vice-Presidentes), Ademir 
Camilo, Alexandre Santos, Angelo Vanhoni, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Cristiano, Delegado Waldir, 
Edio Lopes, Fernando Francischini, Filipe Pereira, João 
Magalhães, Marcelo Castro, Nelson Bornier, Rodrigo 
Maia, Sérgio Barradas Carneiro e Wellington Roberto 
– Titulares; Anthony Garotinho, Carlaile Pedrosa, Car-
los Magno, Davi Alcolumbre, Devanir Ribeiro, Dr. Pau-
lo César, Edinho Bez, Edson Santos, João Dado, Ma-
noel Salviano, Mendonça Filho e Vanderlei Macris – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Titulares Glau-
ber Braga e Osmar Júnior. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em apreciação as Atas da oitava 
e da nona reuniões, realizadas respectivamente nos 
dias vinte e sete de abril e quatro de maio passados, 
cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Nel-
son Bornier. Não houve 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 
vinte e sete de abril a dez de maio de dois mil e onze, 
que passa a integrar esta Ata, dispensando a leitura 
dos citados expedientes. ORDEM DO DIA: 1 – Reque-
rimento nº 41/11, do Sr. Nelson Bornier, que “requer 
sejam convidados o Senhor Ricardo Pentagna Guima-
rães (Presidente do Conselho do Banco BMG), o Se-
nhor Lúcio Bolonha Funaro (Presidente da Royster 
S.A), o Senhor Carlos Eduardo Schain (Presidente do 
Banco Schain), o Senhor Antônio Carlos Bueno (Dire-
tor do Fundo Garantidor de Crédito – FGC), o Senhor 
Alvir Hoffman (Diretor de Fiscalização do Banco Cen-
tral do Brasil) e representante do Ministério Público 
Federal, para prestarem esclarecimentos sobre irre-
gularidades na compra do Banco Schain pelo Banco 
BMG”. Com a palavra, o Autor encaminhou pela apro-
vação do requerimento. Em discussão os Deputados 
Vanderlei Macris e Devanir Ribeiro discordaram da 
inclusão do Sr. Lúcio Bolonha Funaro no rol de convi-
dados. O Deputado Rodrigo Maia questionou se a Co-
missão procedera da mesma forma no caso envolven-
do a compra do Banco Panamericano e defendeu a 
criação de uma regra de procedimento para casos 
idênticos a esses. Solicitou também que fossem inclu-
ídos entre os convidados à Sra. Maria Fernanda Coe-
lho, ex-Presidente da Caixa Econômica Federal e ao 
Sr. André Esteves ex-Presidente do Banco Panameri-
cano. O Deputado Fernando Francischini solicitou es-
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tender o convite à representante da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM). O Deputado Nelson Bornier 
concordou com os acréscimos, mas insistiu no convi-
te ao Sr. Lúcio Bolonha Funaro. O Deputado Delegado 
Waldir sugeriu incluir convite ao ex-Presidente do Ban-
co Central, Henrique Meirelles, sugestão refutada pelo 
Deputado Rodrigo Maia e pelo Autor do requerimento. 
Em votação simbólica, o requerimento foi aprovado 
contra o voto do Deputado Devanir Ribeiro, que solici-
tou a verificação da votação. Em votação nominal, o 
requerimento foi aprovado, com quinze votos favorá-
veis, dois contrários e nenhuma abstenção, mantendo 
o convite ao Sr. Lúcio Bolonha Funaro e incluindo no 
rol de convidados o Sr. André Esteves, a Sra. Maria 
Fernanda Coelho e representante da CVM. Votaram 
pela aprovação do requerimento os Deputados João 
Magalhães, Nelson Bornier, Delegado Waldir, Filipe 
Pereira, Antônio Carlos Magalhães Neto, Rodrigo Maia, 
Cristiano, Ademir Camilo, Sérgio Brito, Fernando Frans-
cischini, Carlaile Pedrosa, Carlos Magno, Dr. Paulo 
César, Anthony Garotinho e Vanderlei Maris. Votaram 
pela rejeição os Deputados Angelo Vanhoni e Devanir 
Ribeiro. Em seguida, conforme solicitação do Deputa-
do Fernando Francischini, passou-se à discussão con-
junta dos itens 2 – Requerimento nº 52/11, do Sr. 
Anthony Garotinho, que “requer sejam solicitadas ao 
Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral 
da União informações acerca de compras com recur-
sos federais e os respectivos processos de licitação 
envolvendo a empresa Digitro Tecnologia Ltda.” e 3 – 
Requerimento nº 53/11, do Sr. Anthony Garotinho, 
que “requer sejam solicitadas ao Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras (COAF), do Ministério da 
Fazenda, informações acerca de operações financeiras 
envolvendo a empresa Digitro Tecnologia Ltda.”. O Au-
tor defendeu a aprovação dos requerimentos, solici-
tando que, em relação ao Requerimento nº 52/11, em 
vez de apenas informações, fossem solicitadas audi-
torias ao TCU e à CGU. Em relação ao Requerimento 
nº 53/11, esclareceu que o pedido de informações deve 
ser endereçado ao Ministro da Fazenda. Em discussão, 
o Deputado Fernando Francischini, apoiou a aprova-
ção dos requerimentos, na forma pretendida pelo Au-
tor. Em votação, os requerimentos foram aprovados 
unanimemente, com as alterações solicitadas. 4 – Re-
querimento nº 54/11, do Sr. Fernando Francischini, 
que “requer aditamento ao Requerimento de Audiência 
Pública a fim de discutir as denúncias feitas contra as 
organizações Adesobras e Ibidec sobre desvio de re-
curso público ao Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – Pronasci nº 35/2011, apro-
vado em 06 de abril de 2011”. O autor defendeu a 
aprovação do requerimento. Não houve discussão. Em 

votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 
5 – Proposta de Fiscalização e Controle nº 28/04, 
do Sr. Rodrigo Maia, que “propõe que a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fis-
calização e controle sobre a Loteria do Estado do Rio 
de Janeiro – LOTERJ”. Relator: Deputado Dr. Paulo 
César. Relatório FinaI: pelo arquivamento. Com a pa-
lavra, o Relator fez a leitura do seu voto. Não houve 
discussão. Em votação, o relatório foi aprovado unani-
memente. 6 – Proposta de Fiscalização e Controle 
nº 23/07, do Sr. Wladimir Costa, que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) e da 
Controladoria-Geral da União (CGU), fiscalize a apli-
cação de todos os contratos, convênios, acordos, ajus-
tes e outros instrumentos congêneres celebrados com 
a Prefeitura Municipal de Barcarena – PA, referentes 
aos exercícios financeiros de 2003; 2004; 2005; e 2006, 
para verificar as denúncias de irregularidades na apli-
cação e mau uso de verbas públicas veiculadas na 
imprensa”. Relator: Deputado Davi Alcolumbre. Rela-
tório Final: pelo encerramento e arquivamento. Relator 
ausente. Retirado de pauta, de ofício, pelo Presidente. 
7 – Proposta de Fiscalização e Controle nº 67/09, 
do Sr. Dr. Pinotti, que “propõe que a Comissão de Fis-
calização e Controle realize ato de fiscalização em atos 
do Poder Executivo relativos aos recursos repassados 
a empresas prestadoras de serviço a órgãos públicos 
federais”. Relator: Deputado Dr. Paulo César. Relatório 
Final: pelo encerramento e arquivamento. O Relator 
fez a leitura do seu voto. Não houve discussão. Em 
votação, o relatório foi aprovado unanimemente. 8 – 
Representação nº 22/07, da Prefeitura Municipal de 
São Miguel do Guamá – PA, que “apresenta denúncias 
de irregularidades em projetos inacabados da Funasa, 
que expõem a população a Riscos”. Relator: Deputado 
Moreira Mendes. Relatório Final: pelo arquivamento 
da Representação e pelo encaminhamento de cópia 
do Relatório Final à autora. Relator ausente. Retirado 
de pauta, de ofício, pelo Presidente. 9 – Representa-
ção nº 28/08, da Ana Vilma Santos Diniz, que “apre-
senta denúncia contra o Prefeito de Serrano do Mara-
nhão, Sr. Leocácio Olimpio Rodrigues, sobre desvio 
de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fundeb) do Orçamento 
Geral da União (OGU)”. Relator: Deputado Wellington 
Roberto. Relatório Final: pelo encaminhamento de có-
pia do Relatório Final e do Acórdão 2985/10-TCU à 
autora e pelo arquivamento da representação. O Re-
lator fez a leitura do seu voto. Não houve discussão. 
Em votação, o relatório foi aprovado unanimemente. 
10 – Sobre a mesa, requerimento de inclusão na pau-
ta do Requerimento nº 56/11, do Sr. Mendonça Filho, 
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que “solicita o convite ao Sr. Governador do Estado do 
Ceará, Cid Gomes, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre declarações feitas à imprensa com acusações 
graves ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimen-
to, e o DNIT”. Com a palavra o autor defendeu a inclu-
são na pauta e, no mérito, a aprovação do requerimen-
to, na forma de convite, solicitando também estender 
o convite ao Ministro Alfredo Nascimento. Em discus-
são, os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto e 
Alexandre Santos apoiaram a aprovação do requeri-
mento, com o aditamento solicitado. O Deputado Edson 
Santos discordou que o convite fosse estendido ao 
Ministro dos Transportes, argumentando que, primei-
ramente, deveria ser ouvido o acusador, a quem cabe 
o ônus da prova, para só então, se for caso, convidar 
o acusado, com o que o Autor aquiesceu. Em votação 
nominal, a inclusão foi aprovada com 14 votos favorá-
veis e nenhum voto contrário ou abstenção. Votaram 
pela inclusão na pauta os Deputados Alexandre San-
tos, João Magalhães, Nelson Bornier, Carlos Brandão, 
Edio Lopes, Antônio Carlos Magalhães Neto, Rodrigo 
Maia, Wellington Roberto, Ademir Camilo, Sérgio Brito, 
Fernando Francischini, Edson Santos, Carlaile Pedro-
sa e Carlos Magno. No mérito, o requerimento foi apro-
vado na sua forma inicial, mantendo o convite apenas 
ao Governador Cid Gomes. ENCERRAMENTO: Antes 
do encerramento, o presidente registrou, manifestando 
sua preocupação, que pessoas não identificadas en-
viaram à Procuradoria-Geral da República, via agência 
dos Correios do Anexo IV da Câmara, um envelope 
com documentos no qual constava indevidamente a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle como 
remetente. Ressaltando a gravidade do fato, o Presi-
dente informou que pedirá sindicância para apurá-lo. 
Os Deputados Carlos Magno e Ademir Camilo mani-
festaram apoio à ação do Presidente. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente comunicou que a CFFC 
realizaria, no próximo dia doze de maio, mesa-redon-
da com visita técnica às obras de instalação das hi-
drelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira 
(RO) e fórum de debate acerca das obras de esgota-
mento sanitário e abastecimento de água em execução 
no Município de Porto Velho, todas constantes do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC); convocou 
reunião ordinária da Comissão para o próximo dia 
dezoito de maio, às nove horas e trinta minutos no 
Plenário 9; e encerrou os trabalhos às dez horas e 
cinquenta e três minutos. E, para constar, eu 
_________________________, Regina Pereira Ga-
mes, Secretária, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Sérgio Brito __________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima-Primeira Reunião, Extraordi-
nária de Audiência Pública, Realizada em 17 de 
Maio de 2011

Às catorze horas e cinquenta e quatro minutos do 
dia dezessete de maio de dois mil e onze, reuniu-se a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no 
Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sérgio Brito. Registra-
ram presença os Deputados Sérgio Brito (Presidente), 
Carlos Brandão (Vice-Presidente), Ademir Camilo, 
Alexandre Santos, Cristiano, Delegado Waldir, Edio 
Lopes, Fernando Francischini, João Magalhães, Nel-
son Bornier, Osmar Júnior e Sérgio Barradas Carneiro 
– Titulares; Anthony Garotinho, Aureo, Carlos Magno, 
Dr. Paulo César, Edinho Bez, Edson Santos e João 
Dado – Suplentes; Antonio Brito, Chico D’Angelo, Gil-
mar Machado e Solange Almeida – não-membros. 
Deixaram de comparecer os Titulares Angelo Vanhoni, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Filipe Pereira, Glauber 
Braga, Jorge Boeira, Marcelo Castro, Rodrigo Maia e 
Wellington Roberto. ABERTURA: O Presidente decla-
rou abertos os trabalhos da reunião extraordinária de 
audiência pública destinada a obter esclarecimentos 
acerca de possível desvio de medicamentos na rede 
pública de saúde no Estado do Rio de Janeiro, em 
cumprimento ao Requerimento nº 16/11, do Deputado 
Nelson Bornier, aprovado na reunião ordinária de vinte 
e três de março passado. Em seguida, convidou para 
compor a Mesa o representante do TCU: Sr. Osvaldo 
Vicente Perrout – Secretário de Controle Externo no 
Rio de Janeiro; o representante do Instituto Nacional 
do Câncer: Sr. André Tadeu Bernardo de Sá – Coor-
denador de Administração Geral; os representantes do 
Departamento de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro: 
Sr. Luiz Carlos Moreno de Andrade – Coordenador-
-Geral de Administração – e Sr. Oscar Berro – servidor 
da Fundação Oswaldo Cruz e ex-Diretor de Gestão 
Hospitalar no Rio de Janeiro; e o Sr. Rafael Menezes 
– Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Ja-
neiro. O Presidente comunicou ainda que o Coronel 
Alberto Alves de Borges – Diretor-Geral de Saúde do 
Rio de Janeiro informou, por meio de ofício, a impos-
sibilidade de atender ao convite, tendo em vista com-
promissos assumidos anteriormente, mas que enviará 
à Comissão informações sobre o caso por escrito; e 
que o Procurador-Geral da República, Roberto Montei-
ro Gurgel Santos, também justificou sua ausência, por 
meio de ofício da assessoria parlamentar do Ministério 
Público da União. Dando prosseguimento à reunião, o 
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Presidente informou os procedimentos regimentais a 
serem adotados durante a audiência pública e passou 
a palavra, nesta ordem, aos Srs. Rafael Menezes, Os-
car Berro, André Tadeu Bernardo de Sá, Luiz Carlos 
Moreno de Andrade, Oswaldo Vicent Perrout. Após 
as explanações iniciais dos convidados, o Presidente 
deu início aos debates, passando a palavra ao Depu-
tado Nelson Bornier, autor do requerimento que deu 
origem à audiência pública. O Deputado questionou a 
ausência de quem considerou ser o convidado prin-
cipal, Sr. João Marcelo, então Diretor do Hospital do 
Andaraí à época dos fatos da denúncia e atual Diretor 
do Departamento de Gestão Hospitalar, e questionou 
os convidados inclusive acerca de outros casos de 
desvio de remédios envolvendo hospitais federais no 
Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra os convidados 
questionados se manifestaram novamente, prestando 
mais esclarecimentos. Assumiu a presidência o Depu-
tado Carlos Brandão. Pela ordem, o Deputado Edson 
Santos observou que o foco das discussões estaria 
se desviando e que os debatedores deveriam se cin-
dir ao tema constante do requerimento da audiência. 
O Presidente referendou a solicitação do Deputado 
e deu continuidade ao debate, passando a palavra, 
pela ordem de inscrição, aos Deputados Alexandre 
Santos, Ademir Camilo, Osmar Júnior, Edson Santos, 
Edio Lopes, Antônio Brito, Chico D’Angelo, Dr. Paulo 
César, Anthony Garotinho e Cristiano, os quais fize-
ram comentários, questionamentos, novas denúncias 
e sugestões de ação referentes ao caso em questão. 
Com a palavra, os convidados questionados apresen-
taram seus esclarecimentos finais. Citado pelos cole-
gas, o Deputado Nelson Bornier pediu a palavra e se 
disse insatisfeito com o resultado da audiência pública, 
confirmando que apresentaria proposta de fiscaliza-
ção e controle sobre o assunto. ENCERRAMENTO: 
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agra-
deceu a participação de todos e encerrou a reunião, 
às dezessete horas e catorze minutos. Antes, porém, 
convocou os Deputados para a reunião ordinária da 
Comissão, marcada para dezoito de maio próximo, no 
Plenário 9, às nove horas e trinta minutos. A reunião 
foi gravada e, após a degravação do arquivo de áu-
dio, o texto com seu inteiro teor será anexado a este 
documento. E, para constar, eu, ________________ 
Regina Pereira Games, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, ___________________ Deputado 
Sérgio Brito, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. xxxxxxxxxxxxxxxx

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 6ª Reunião Ordinária Realizada em 04 
de maio de 2011. 

Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos 
do dia quatro de maio de dois mil e onze, reuniu-se 
a Comissão de Legislação Participativa, no Anexo II, 
Plenário 03 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Vitor Paulo – Presidente; 
Edivaldo Holanda Junior, Dr. Grilo e Jânio Natal – Vice-
-Presidentes; Fernando Ferro, Glauber Braga, Luiza 
Erundina, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Ságuas 
Moraes e Waldir Maranhão – Titulares; Arnaldo Jordy – 
Suplente. Deixaram de comparecer os Deputados Fer-
nando Marroni, Luiz Fernando Machado, Roberto Britto, 
Sebastião Bala Rocha e Silas Câmara. ABERTURA: 
Havendo número regimental, assumiu a presidência 
dos trabalhos, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o Deputado Edivaldo Holanda 
Junior, declarando abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou as designações de relatoria 
efetuadas no dia 29 de abril de 2011, conforme cópias 
distribuídas aos membros da Comissão. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
134/10 – do Sr. Waldir Maranhão – que “requer a reali-
zação de Reunião de Audiência Pública, conjunta, das 
Comissões de Legislação Participativa e de Educação 
e Cultura para debater acerca de um novo método de 
ensino de línguas estrangeiras”. O Deputado Waldir 
Maranhão procedeu à leitura e ao encaminhamento 
da matéria. Não havendo quem quisesse se manifes-
tar, foi colocado em votação o Requerimento, sendo 
aprovado por unanimidade. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 3/11 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realiza-
ção de seminários e audiências públicas para debater 
com a sociedade civil e criar mecanismos de recepção 
de suas sugestões nos projetos de reformas legislati-
vas que estão na pauta da Câmara dos Deputados”. 
O Deputado Arnaldo Jordy procedeu à leitura e ao 
encaminhamento da matéria. Os Deputados Glauber 
Braga e Dr. Grilo elogiaram a iniciativa do parlamentar. 
O Deputado Dr. Grilo sugeriu que fossem convidados 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, 
da Defensoria Pública e do Ministério Público. Não 
havendo outro parlamentar que quisesse se manifes-
tar, foi colocado em votação o Requerimento, sendo 
aprovado por unanimidade. 3 – REQUERIMENTO 
Nº 6/11 – do Sr. Dr. Grilo – que “requer a inclusão da 
Comissão de Legislação Participativa no projeto “A 
Câmara quer te ouvir””. O Deputado Dr. Grilo procedeu 
à leitura e ao encaminhamento da matéria. O Depu-
tado Glauber Braga elogiou a iniciativa do parlamen-
tar, lembrando a importância de a CLP participar do 
referido projeto. Não havendo mais quem quisesse se 
manifestar, foi colocado em votação o Requerimento, 
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sendo aprovado por unanimidade. Nos termos do 
artigo 43 do Regimento Interno, assumiu a presidência 
dos trabalhos o Deputado Dr. Grilo. B – Sugestões: 4 
– SUGESTÃO Nº 10/07 – do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário no Estado de Sergipe – que “su-
gere Projeto de Lei que dispõe sobre a destinação de 
dependências para Oficiais de Justiça nos Fóruns do 
Poder Judiciário Federal e Estadual”. RELATOR: Depu-
tado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. PARECER: pela 
rejeição. Foi concedida vista ao Deputado Glauber 
Braga. A presidência dos trabalhos foi devolvida ao 
Deputado Edivaldo Holanda Junior. 5 – SUGESTÃO 
Nº 126/08 – da Associação Paulista do Ministério Pú-
blico – que “sugere o acréscimo do art. 131-A à Lei 
de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984), no sentido de prever a interrupção do período 
aquisitivo do livramento condicional, no caso do cometi-
mento de falta grave pelo preso”. RELATOR: Deputado 
DR. GRILO. PARECER: pela rejeição. Foi concedida 
vista ao Deputado Glauber Braga. E, para constar, 
eu ______________________, Cláudio Ribeiro Paes, 
Secretário em exercício, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Primeiro 
Vice-Presidente, Deputado Edvaldo Holanda Júnior 
______________________, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Antonio Brito
SUGESTÃO Nº 240/10 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir o tema: ‘A 
Implantação dos Paralegais e Outras Funções no Meio 
Jurídico como o Juiz Leigo, Juiz de Paz, Conciliador, 
Mediador, Arbitragem, as quais ainda não foram am-
plamente efetivadas’”.

Ao Deputado Arnaldo Jordy
SUGESTÃO Nº 140/09 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para criar o Recurso de Reclamação no Código de 
Processo Civil – CPC, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, contra súmulas não vinculantes, acrescentando 
inciso e parágrafo ao art. 496 do CPC”.

SUGESTÃO Nº 217/10 – do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de 
lei que acrescenta o art. 257 – A ao Código de Pro-
cesso Penal”.

SUGESTÃO Nº 218/10 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei 
que acrescenta o art. 155 – A ao Código Penal”.

Ao Deputado Dr. Grilo
SUGESTÃO Nº 221/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de 
lei que objetiva facilitar a concessão de liberdade pro-
visória, acrescentando os artigos 322-A e 322-B ao 
Código de Processo Penal”.

SUGESTÃO Nº 228/10 – da Associação Eduar-
do Banks – que “sugere Projeto de Lei para alterar a 
redação dos Artigos 1562, 1571 a 1578, 1580, 1583 e 
1584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), o § 6º do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 
setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), 
o Artigo 155 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil) e o item 14 do Inciso II do 
Artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(Lei de Registros Públicos) e dá outras providências”

SUGESTÃO Nº 231/10 – da Associação Edu-
ardo Banks – que “sugere Projeto de Lei que altera a 
redação dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Decreto-
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e do artigo 
38 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
para abolir a decadência do direito de queixa ou de 
representação, e dá outras providências”.

Ao Deputado Edivaldo Holanda Junior
SUGESTÃO Nº 179/09 – da Associação Eduardo 

Banks – que “sugere Projeto de Lei para alterar dis-
positivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), relativos aos ritos 
da instrução criminal, aos procedimentos nos Juizados 
Especiais Criminais e ao processo e julgamento dos 
Recursos em Sentido Estrito e das Apelações nos Tri-
bunais e nas Turmas Recursais de Juízes de Primeiro 
Grau, e dá outras providências”.

SUGESTÃO Nº 215/10 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei 
que acrescenta o art. 201 – A e 201 – B ao Código de 
Processo Penal”.

Ao Deputado Erivelton Santana
SUGESTÃO Nº 210/10 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que 
dispõe sobre medidas protetivas ao jovem Advogado”.

À Deputada Fátima Bezerra
SUGESTÃO Nº 232/10 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir o tema im-
plantação dos Juizados Especiais da Família”.

SUGESTÃO Nº 10/11 – da Associação Brasileira 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – que “sugere a realização do II Seminário “Escola 
sem Homofobia””.
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Ao Deputado Fernando Ferro
SUGESTÃO Nº 229/10 – da Associação Amigos 

Moradores do Jardim Aloha – que “sugere Projeto de 
Lei que visa disciplinar a constituição de associações 
comunitárias de moradores, bem como delimitar a com-
petência e a atuação dessas associações”.

SUGESTÃO Nº 241/10 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir o tema: ‘Novas 
Modalidades de Seguro em benefício do Consumidor’”.

SUGESTÃO Nº 249/10 – do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
‘Novas Agências Reguladoras nas Áreas do SUS, Pri-
sional, Direitos da Infância, Social e Outras’”.

Ao Deputado Fernando Marroni
SUGESTÃO Nº 197/10 – da ASSOCIAÇÃO 

PANKARARU FONTE DA SERRA e Centro de Etno-
conhecimento Sócio Ambiental Cauieré – que “suge-
re Projeto de Lei para criar o Conselho Nacional dos 
Direitos Indígenas”.

Ao Deputado Glauber Braga
SUGESTÃO Nº 216/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de 
lei que acrescenta o art. 310 – A ao Código de Pro-
cesso Penal”.

Ao Deputado Jânio Natal
SUGESTÃO Nº 225/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de 
lei que acrescenta o art. 1565-A e 1565-B ao Novo 
Código Civil”.

SUGESTÃO Nº 243/10 – do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
‘Exigência de Pagamento Prévio do ITCD e Outros 
Tributos como Condição para Inventário’”.

Ao Deputado Jose Stédile
SUGESTÃO Nº 209/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de 
lei que visa coibir pagamentos ilícitos por parte de ór-
gãos públicos”.

SUGESTÃO Nº 236/10 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir o tema ‘Mu-
nicípios com menos de cinco mil habitantes’”.

Ao Deputado Leonardo Monteiro
SUGESTÃO Nº 252/10 – da Associação Eduar-

do Banks – que “sugere Projeto de Lei para alterar a 
redação dos artigos 10, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 39, 
47, 60, 62, 63 e 64, revogar os artigos 9º, 14 e 19 do 
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei 
das Contravenções Penais) e dá outras providências”.

Ao Deputado Luiz Fernando Machado

SUGESTÃO Nº 3/11 – da Associação Eduardo 
Banks – que “sugere Projeto de Lei que altera a re-
dação dos artigos 33, 58, 59, 61, 63, 77, 81, 95, 110, 
117 e 287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), para abolir o agravamento da 
pena pela reincidência e instituir o agravamento pela 
primariedade, e dá outras providências”.

À Deputada Marina Santanna
SUGESTÃO Nº 222/10 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei 
que acrescenta o art. 284-A ao Código Penal, estabele-
cendo que, nos delitos de exercício ilegal de profissão, 
a comprovação do perigo concreto se faz necessária”.

SUGESTÃO Nº 246/10 – da Federação Goiana 
de Ayahuasca – que “sugere a realização de reunião 
de audiência pública para discutir o tema: ‘Uso Religio-
so da Ayahuasca: Soluções Responsáveis para uma 
Legislação Federal’”.

Ao Deputado Miriquinho Batista
SUGESTÃO Nº 245/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
‘Critérios Objetivos para Seleção de Professores nas 
Universidades Públicas e para Cursos de Pós-Gradua-
ção e Carga Horária de professores na Sala de Aula’”.

Ao Deputado Pedro Uczai
SUGESTÃO Nº 253/10 – da Associação Eduardo 

Banks – que “sugere Projeto de Lei que define o crime 
de prática de racismo, nos termos do artigo 5º, inciso 
XLII da Constituição Federal, e dá outras providências”.

Ao Deputado Roberto Britto
SUGESTÃO Nº 212/10 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que 
acrescenta o art. 100 à Lei nº 8.212, de 1991, criando 
a possibilidade de o cidadão optar pelo pagamento da 
contribuição ao INSS ou à Previdência Privada”.

Ao Deputado Ságuas Moraes
SUGESTÃO Nº 244/10 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
‘Critérios Diferenciadores por Sexo na Previdência Pri-
vada e nos Seguros são Constitucionais? E o Direito 
de Partilha em Caso de Divórcio? Pensão por Morte 
apenas para Filhas Solteiras é Constitucional?””.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2011. – Vitor 
Paulo, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO Nº 13/11
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria:
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Ao Deputado Alberto Mourão
PROJETO DE LEI Nº 6.401/09 – do Sr. Profes-

sor Victorio Galli – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre infração relacionada ao 
transporte de criança em motocicleta”. (Apensado: PL 
7992/2010)

Ao Deputado Edinho Araújo
PROJETO DE LEI Nº 1.023/11 – do Sr. Esperi-

dião Amin – que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio 
de 1996, para dispor sobre a cobrança de pedágio”.

Ao Deputado Hugo Leal
PROJETO DE LEI Nº 1.238/11 – do Sr. Rogério 

Carvalho – que “altera a Lei nº 9.602, de 21 de janeiro 
de 1998, para dispor sobre as diretrizes do Fundo Nacio-
nal de Segurança e Educação no Trânsito – FUNSET”.

Ao Deputado João Bittar
PROJETO DE LEI Nº 1.243/11 – do Sr. Aelton 

Freitas – que “denomina “Viaduto Ma Shou Tao” o via-
duto localizado no km 198 da BR-050 (Rodovia Fran-
cisco Cândido Xavier) no entroncamento com a BR-
464, Estado de Minas Gerais”.

Ao Deputado Lázaro Botelho
PROJETO DE LEI Nº 1.202/11 – da Sra. Bruna 

Furlan – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o Cadastro Nacional Positivo de 
Condutores de Veículos Automotores, e estabelece 
desconto no valor do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI – na aquisição de automóveis pelos 
condutores incluídos nesse cadastro”.

Ao Deputado Luiz Argôlo
PROJETO DE LEI Nº 1.266/11 – do Sr. Nelson 

Pellegrino – que “denomina “Ferrovia Engenheiro Vas-
co Azevedo Neto” todo o trecho ferroviário da Ferrovia 
Leste-Oeste, no Estado da Bahia”.

Ao Deputado Milton Monti
PROJETO DE LEI Nº 746/11 – do Sr. Felipe Bor-

nier – que “modifica as Leis nº 8.987, de 1995, e nº 
10.233, de 2001, para permitir que o comportamento 
da demanda seja tomado como critério para a diferen-
ciação de tarifa”.

Ao Deputado Zé Silva
PROJETO DE LEI Nº 1.141/11 – do Sr. Bernardo 

Santana de Vasconcellos – que “denomina “Rodovia 
José Alencar” o trecho da rodovia BR-381 Norte, entre 
as cidades de Belo Horizonte a Governador Valadares, 
no Estado de Minas Gerais”.

Sala da Comissão, em 25 de maio de 2011. – 
Deputado Edson Ezequiel, Presidente.

SEÇÃO II

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa 

Ata da Segunda Reunião Ordinária Realizada 
em Vinte E Três de março de 2011.

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil 
e onze, às quinze horas e cinco minutos, reuniu-se o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 
11 do Anexo II da Câmara dos Deputados. Registraram 
presença os Deputados Antônio Carlos Mendes Tha-
me, Ariosto Holanda, Assis Carvalho, Carlos Sampaio, 
Jorge Corte Real, José Carlos Araújo, Lúcio Vale, Onyx 
Lorenzoni, Professora Marcivânia, Ricardo Izar, Sér-
gio Brito, Sibá Machado e Wladimir Costa, membros 
titulares; Abelardo Camarinha, Edio Lopes, Fernando 
Francischini, Jorginho Mello, Padre Ton, Paulo Piau, 
Sílvio Costa e Stepan Nercessian, membros suplentes; 
Chico Alencar, não membro. Não registraram presença 
os Deputados Eduardo da Fonte e Mauro Lopes. ATA: 
O Deputado Onyx Lorenzoni requereu a dispensa da 
leitura da Ata da Primeira Reunião, realizada no dia 
dezesseis de março de dois mil e onze. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM 
DO DIA: I – Representação nº 01/2011 – Instauração 
do Processo nº 01/2011, em desfavor da Deputada 
Jaqueline Roriz; II – Resolução 25/2001 – Código de 
Ética e Decoro Parlamentar – Propostas de Alteração e 
Apresentação de requerimentos para desarquivamento 
de proposições. Dando início à Ordem do Dia, o Presi-
dente anunciou o primeiro item da pauta e procedeu à 
leitura do Termo de Instauração do Processo 01/2011. 
Ato contínuo, comunicou aos Conselheiros que, após 
consulta a vários membros do colegiado, foi designado 
para o cargo de relator do processo o Deputado Car-
los Sampaio, a quem convidou para tomar assento à 
mesa. Outrossim lembrou aos presentes que somente 
após a notificação da representada dar-se-ia o início 
da contagem do prazo regulamentar de cinco sessões 
ordinárias para a apresentação de sua defesa prévia. 
O Presidente prestou, ainda, outros esclarecimentos 
no que diz respeito à natureza procedimental da ins-
trução probatória e cientificou os Deputados de que as 
cópias da representação encontravam-se nas pastas 
previamente distribuídas aos presentes. Em seguida, 
teceu considerações sobre as propostas de mudan-
ças no Regulamento do Conselho, conclamando os 
integrantes do Colegiado a somarem esforços para a 
aprovação de tais medidas. Na sequência, foram sub-
metidos a votos os seguintes requerimentos, todos 
de autoria do Deputado José Carlos Araújo: 01/2011, 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 
5.174/09; 02/2011, solicitando designação de comis-
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são especial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 548/06 e suas apensa-
das; 03/2011, solicitando a apensação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 380/09 à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 548/06. Não houve discussão. Em 
votação, os requerimentos foram aprovados. A seguir, 
a palavra foi concedida ao Deputado Chico Alencar, 
Líder do Partido Socialismo e Liberdade, que interro-
gou sobre as providências necessárias à notificação da 
Deputada Jaqueline Roriz e comunicou haver tomado 
conhecimento de atestado médico apresentado pela 
parlamentar com data de catorze de março de dois mil 
e onze. O Líder comunicou que seu partido apresenta-
ria um aditamento à representação entregue durante 
a última reunião, tendo em vista a existência de fatos 
supervenientes aos descritos no primeiro documento, 
os quais, no entendimento daquela agremiação parti-
dária, constituiriam atentado à ética e ao decoro par-
lamentar. Em resposta ao Deputado Chico Alencar, o 
Presidente esclareceu que a Deputada Jaqueline Roriz 
não havia apresentado atestado médico ao Conselho, e 
as informações recebidas por este órgão técnico eram 
de que a representada estaria em São Paulo acompa-
nhando tratamento de saúde de seu pai. Acrescentou 
o Presidente que a notificação não fora efetuada em 
razão de não ter sido instaurado o processo e que, ain-
da na data desta reunião, caso a Deputada houvesse 
retornado de viagem, seria feita a tentativa de notificá-
-la. Na sequência, o Deputado Sibá Machado, citando 
discussões ocorridas no Tribunal Superior Eleitoral e 
Supremo Tribunal Federal sobre a retroação ou não da 
“Lei da Ficha Limpa”, interpôs questão de ordem na 
qual interrogou qual seria a posição do Conselho em 
relação ao julgamento de atos de representados ocor-
ridos anteriormente aos seus mandatos. O Deputado 
Sílvio Costa, por seu turno, manifestou preocupação 
quanto aos procedimentos a serem observados na 
condução do processo. Usaram da palavra os Depu-
tados Fernando Francischini, Wladimir Costa e Onyx 
Lorenzoni. Em continuidade aos trabalhos, o Deputa-
do Carlos Sampaio teceu considerações sobre seu 
papel como relator e a forma como pretende conduzir 
a instrução. Em relação ao questionamento colocado 
pelo Deputado Sibá Machado, lembrou a existência de 
casos anteriores que, no seu entender, embora não 
similares, abririam precedente para discussão sobre 
os temas da retroação e da legitimidade do Conselho 
para a análise de fatos pretéritos. Afirmou, ainda, que 
a questão levantada envolveria decisão preliminar a 
ser abordada pela relatoria quando da apresentação 
do relatório, cabendo, na ocasião, ao Conselho anali-
sar sobre a legitimidade e o mérito ao final da instru-
ção probatória. O Presidente declarou respondida a 

questão de ordem do Deputado Sibá Machado nos 
termos dos esclarecimentos encaminhados pelo relator. 
Antes de se encerrarem os trabalhos, fizeram uso da 
palavra os Deputados Stepan Nercessian e Abelardo 
Camarinha. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas 
e quarenta e cinco minutos. Os trabalhos foram gra-
vados, e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
serão publicadas, juntamente com esta Ata, no Diário 
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Tere-
sinha de Lisieux Franco Miranda, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, assinada pelo Presidente, Deputado 
José Carlos Araújo, será encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Havendo número legal, declaro aberta a segunda 
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata 
da primeira reunião. Indago aos Srs. Parlamentares se 
há necessidade da referida ata.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI – Solicito 
a dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – O Deputado Onyx Lorenzoni pede a dispensa 
da leitura; fica, portanto, dispensada a leitura da ata.

Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a 
em votação.

Os Deputados que aprovam a ata permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a ata da primeira reunião.

Ordem do dia.

Item 1.

Instauração do processo disciplinar contra a De-
putada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal, 
em razão da Representação nº 1, de 2011, proposta 
pelo PSOL.

Informo aos Srs. Conselheiros os procedimentos 
previstos no Código de Ética e no regulamento do Con-
selho que serão adotados a partir deste ato.

A representação foi protocolada na última reu-
nião pelo PSOL. Determinei à Secretaria a convocação 
dos Srs. Conselheiros para a instauração, em reunião 
ordinária, do processo disciplinar que recebe neste 
Conselho o nº 1/2011.

Procedo, neste momento, à leitura do Termo de 
Instauração.

“Termo de Instauração.
Recebo a presente Representação de 

nº 01, de autoria do Partido Socialista e Liber-



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 26443 

dade – PSOL, contra a Deputada Jaqueline 
Roriz (PMN/DF).

Instaurou-se o Processo Disciplinar nos 
termos da Resolução nº 25, de 2001, Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, e dispositivos 
do Regulamento do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Notifique-se a Deputada representada, 
entregando-lhe cópia integral da respectiva re-
presentação e dos documentos que a instruem.

Registre-se.
Autue-se a representação.
Cumpra-se.
Brasília, 23 de março de 2011, às 

15h8minº”

Comunico aos Srs. Deputados que, na semana 
passada e nesta semana, consultei alguns Deputados 
deste Conselho sobre a designação do Relator. Esta 
é uma atribuição da Presidência, mas achei por bem, 
no processo democrático, consultar e conversar com 
alguns Deputados deste Conselho. 

Consegui falar por telefone com alguns Depu-
tados, inclusive do meu Estado, aos quais submeti o 
nome do Deputado Carlos Sampaio, de São Paulo. 
Não recebi de nenhum dos consultados nenhuma ob-
jeção. Portanto, convidei o Deputado Carlos Sampaio 
para a relatoria.

Ontem pela manhã, depois de uma longa con-
versa telefônica, o Deputado Carlos Sampaio aceitou 
a missão de ser o Relator deste processo.

Convido o Deputado Carlos Sampaio para sentar 
ao meu lado direito, já que S.Exa. vai incumbir-se da 
árdua missão de ser o Relator desse processo. 

O Deputado Carlos Sampaio, já com três man-
datos de Deputado Federal, foi Deputado Estadual e 
Vereador. Atuou muito tempo no Ministério Público. 
S.Exa. não tem nenhuma incompatibilidade com o pro-
cesso, não é do Estado nem do partido da represen-
tada, portanto pode muito bem, dentro do Regimento 
do Conselho, incumbir-se dessa tarefa.

Esclareço aos senhores que somente após a 
representação da defesa da representada, que tem o 
prazo de cinco sessões ordinárias para fazê-lo, é que 
a instrução probatória do processo terá início, condu-
zida pelo Sr. Relator.

Nós estamos fazendo hoje a instauração do pro-
cesso. Após ser notificada a representada, começa a 
contar o prazo de cinco sessões ordinárias. 

Nesta Casa, como há muitos processos e MPs 
trancando a pauta, há o costume de o Presidente con-
vocar sessões extraordinárias. Às vezes, começam às 
11h e vão até às 15h ou 16h, atropelando a sessão 
ordinária, que pelo Regimento começa às 14h. Mui-

tas vezes há sessão no plenário, não ordinária, mas 
extraordinária; e sessão extraordinária não conta, só 
contam as sessões ordinárias. 

Esclareço, ainda, que o art. 15 do Código de Ética 
estabelece que é facultativo aos Deputados, em qual-
quer caso, constituir advogado para a sua defesa ou 
fazê-la pessoalmente, em todas as fases do processo, 
inclusive no Plenário da Câmara dos Deputados. As-
sim sendo, durante o transcurso do prazo, o Relator 
poderá analisar todos os documentos que instruem a 
representação e requerer as diligências que entender 
necessárias.

Cópia integral da representação protocolada pelo 
PSOL encontra-se na pasta distribuída aos senhores 
no início desta sessão.

Vou fazer um breve relato acerca deste Conselho. 
Nós, quando tomamos posse na outra Legislatura – 
durante a qual eu já fazia parte deste Conselho como 
Presidente –, apresentamos projeto de resolução que 
altera o Regimento do Conselho em alguns pontos 
que consideramos importantes. Um desses pontos é 
a gradação das penas.

Alguns Deputados que são delegados de polícia 
e advogados entendem, assim como entende todo o 
mundo jurídico – e nós começamos a ter esta percep-
ção das coisas –, que, não havendo gradação da pena, 
será aplicada a pena que o partido pedir. Nunca se 
pediu nada diferente aqui, em tempo algum: todas as 
representações sempre pedem a pena máxima. Mui-
tas vezes, somos censurados e criticados porque não 
se tomou providência, não se deu penalidade ao De-
putado representado. É que muitas vezes o Deputado 
representado não merece ser cassado, pois o que ele 
praticou não deve levar à cassação. Mas ele merecia 
uma pena qualquer: suspensão por dois, três, quatro 
meses; ficar sem falar; sofrer alguma repreensão. Al-
guma pena teria que ser dada. 

Contudo, isso não é possível. O Relator tem que 
se ater, única e exclusivamente, ao pedido que foi 
feito por quem representou, pelo partido. Assim, se o 
partido pede a pena máxima, o Relator não pode dar 
pena alternativa, diferentemente do que ocorre no 
Judiciário. No Judiciário, a acusação sempre pede a 
pena máxima, e o juiz e os jurados é que vão julgar e 
considerar se a pena será de dez anos, quinze anos, 
vinte anos, trinta anos, no caso de assassinatos e ou-
tros crime. Aqui, isso não ocorre. Aqui, a pena é capi-
tal, independentemente do crime. Para elucidar, cito o 
caso de Fernandinho Beira-Mar, condenado há mais 
de cem anos de prisão. Pode acontecer de se pedir 
a mesma pena para um cidadão que furtou um doce 
num supermercado. Dar a mesma pena a ambos, isso 
não cabe na cabeça de ninguém!
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Por isso, pedimos a modificação desse item do 
Regimento Interno. 

Pedimos também o aumento do número de par-
ticipantes do Conselho. Hoje somos 15 membros. Pela 
proporcionalidade, alguns partidos ficam sem a parti-
cipação de membros efetivos no Conselho. 

Está presente o Sr. Deputado Chico Alencar, do 
PSOL, como Líder do Partido, como Deputado, mas 
S.Exa. não é membro do Conselho de Ética. S.Exa. 
pode falar quando quiser, na condição de Líder, po-
derá formular questão de ordem. Tudo pode ser feito 
na condição de Deputado ou de Líder, mas não tem 
direito a voto, não poderá votar. 

Essas questões relativas ao Regimento do Con-
selho de Ética nunca foram modificadas. Desde que 
o Conselho existe, ocorre algo. Em 2004, houve um 
processo, uma representação que pedia cassação. O 
pedido foi atendido, o Deputado foi cassado. Em 2005, 
vieram 23 processos para cá. Eram 13 pedidos de cas-
sação, mas apenas 3 Deputados foram cassados. Em 
2006, houve 69 pedidos, 22 foram julgados, 4 foram 
cassados. Já em 2007, foram 7 processos; em 2008, 1 
processo; em 2009, 1 processo; em 2010, 1 processo. 

Este último processo, ocorrido em 2010, tem uma 
peculiaridade importante. O Deputado usou de todos os 
artifícios possíveis e imaginários para que não houves-
se julgamento. Apresentou inclusive licenças médicas 
sucessivas. Era ano eleitoral, com recesso branco. Não 
havia número de Parlamentares na Câmara. Houve es-
forço concentrado para votação e houve grande número 
de sessões extraordinárias que adentravam o horário 
da sessão ordinária. Não houve como contar prazos. 
Chegou o final do ano, e o processo não fora instruído 
totalmente. Somente na última sessão, o Sr. Deputado 
Chico Alencar teve condição de preparar seu relatório, 
mas não havia número de Parlamentares para votá-lo 
– não foi isso, Deputado Chico Alencar? Infelizmente, 
o processo foi arquivado, em função do Regimento, 
que diz que ao final da legislatura todos os processos 
que estiverem no Conselho vão para o arquivo. Assim 
ocorreu. Aquele Deputado processado se beneficiou 
das falhas e das brechas que infelizmente a lei deixa. 

Apresento, portanto, esse balanço. Por isso, te-
mos de aperfeiçoar os procedimentos. 

Isto posto, peço aos Srs. Deputados que me 
ajudem nesse processo de aperfeiçoamento do Re-
gimento do Conselho de Ética. O Regimento tem de 
ser modificado. Temos de dar ao Conselho força para 
que ele possa julgar com serenidade, julgar conforme 
a consciência de cada um e fazer justiça. O Conselho 
de Ética não está aqui para cassar ninguém, não foi 
criado para cassar Deputados. Estamos aqui para jul-
gar com consciência. Se for necessário cassar aqueles 

que apresentaram desvio de conduta, estamos aqui 
para cumprir a missão.

Devo dizer que, logicamente, esta não é missão 
agradável. Eu, por exemplo, não me sinto confortável 
quando um processo chega ao final com a cassação 
de um colega. Isso não é agradável, mas infelizmen-
te somos obrigados a fazê-lo, porque o Conselho de 
Ética existe para evitar que Deputados com desvio de 
conduta continuem em nosso convívio. Infelizmente, 
somos obrigados a isso. 

Contudo, muitas vezes o Conselho de Ética não 
aplica a pena devido ao que eu disse anteriormente. 
E às vezes, a imprensa é implacável com este Con-
selho e com seus membros: “Não cassou, não tomou 
providências!” Isto é óbvio: o Conselho de Ética não 
cassou porque entendeu que a pena a ser aplicada 
àquele Deputado não deveria ser a pena máxima, teria 
de ser uma pena alternativa, uma suspensão.

Houve um caso neste Conselho sobre o qual se 
falou muito, o do “homem do castelo” ou “Deputado do 
Castelo”. Ora, o castelo nada tinha a ver com o Depu-
tado. O castelo fora construído antes de o cidadão ser 
Deputado. Não havia um tostão de recursos públicos, 
nada, mas queriam cassar o Deputado pelo castelo. Na 
verdade, o castelo era bizarro, era uma coisa de muito 
mau gosto. Talvez por isso muito se falou. Contudo, o 
castelo nada tinha a ver com a conduta de deputado. 

Houve, sim, uso excessivo da verba indenizató-
ria com segurança. Comprovou-se que o Deputado 
gastara recursos com suas próprias empresas de se-
gurança, quando não havia na época nada que impe-
disse isso. Muitos conselheiros entendemos que ele 
deveria sofrer uma penalidade, uma suspensão, algo 
desse tipo, mas não a cassação. S.Exa. terminou sen-
do absolvido. Talvez ele não merecesse ser absolvido, 
talvez, mas não havia medida ou forma intermediária 
para podermos puni-lo.

Por isso, Srs. Deputados, peço a todos que con-
versemos com o Presidente da Câmara, o Sr. Deputado 
Marco Maia. Estive com S. Exa. antes de sua posse 
e depois dela. Estivemos ontem com o Corrregedor, 
que está empenhado em dar instrumentos para que 
possamos desempenhar trabalho bom neste Conselho. 

Uma das coisas que me motivou a aceitar continu-
ar na Presidência do Conselho de Ética foi exatamente 
a possibilidade de ver a restruturação deste Conselho. 
Portanto, conto com V.Exas. Conto com o prestígio de 
V.Exas., do partido de V.Exas., dos Líderes de V.Exas., 
Deputados de todos os partidos, para que tenhamos 
maior celeridade nesse processo.

Há duas PECs. Faremos requerimentos para pe-
dir o andamento das propostas. 

A ementa do requerimento é a seguinte: 
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“Requer a designação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a PEC nº 
548/2006 e suas apensadas.”

Diz o requerimento o seguinte:
“Sr. Presidente: 
Ouvido o Plenário deste Conselho, re-

queiro a V.Exa., nos termos do art. 114, IV, c/c 
o art. 202, § 2º, e 34, inciso I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a V.Exa. a designação de Comissão Especial 
para analisar a PEC nº 548, de 2006, e suas 
apensadas, uma vez que sua admissibilidade 
já foi aprovada pela Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania, nos termos do art. 202, 
caput, do RIDC, em 13/11/2007.

Sala das Sessões, 23 de março de 2011.”

Os Srs. Deputados que aprovam este requerimen-
to permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O segundo requerimento solicita a apensação 

da PEC nº 380, de 2009, à PEC nº 548, que dá nova 
redação aos arts. 55 e 58 da Constituição Federal:

“Sr. Presidente: 
Ouvido o Plenário deste Conselho, re-

queiro a V.Exa., nos termos do art. 142 do 
RIDC, a apensação da PEC nº 380/2009, 
de autoria do Deputado Carlos Sampaio, do 
PSDB/SP, à PEC nº 548/2006, que aguarda 
designação de Comissão Especial.

Esclareço a V.Exa. que as proposições 
versam sobre matéria idêntica e correlata, 
e a tramitação conjunta possibilitará a aná-
lise, pela Comissão Especial, de alterações 
na Constituição Federal de grande interesse 
deste Colegiado. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2011.” 
Está aberta a discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eis o último requerimento: 

“Requer, nos termos do art. 105 do RICD, 
o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.174, 
de 2009, de autoria do requerente.

Sr. Presidente,
Na condição de Presidente do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, e devidamente autorizado pelo 
Colegiado, requeiro a V.Exa., nos termos do 
parágrafo único do art. 105 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, o desarqui-

vamento do Projeto de Lei nº 5.174, de 2009, 
que “estende às atividades dos Conselhos de 
Ética do Senado e da Câmara dos Deputados 
disposições da Lei nº 1.579, de 18 de março 
de 1952, sobre Comissões Parlamentares de 
Inquérito”, que foi arquivado ao final da 53ª 
Legislatura.

Sala das Sessões, 23 de março de 2011.” 

Srs. Deputados, em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra, para questão de ordem, o Depu-

tado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-

sidente, estou aqui hoje, dentro da prerrogativa de Lí-
der do partido, para ver o encaminhamento da nossa 
representação. 

Parabenizo V.Exa. pela escolha do Relator, como 
faria em relação a qualquer nome componente des-
te Conselho, pois sou sabedor da independência, do 
zelo e da seriedade de todos aqui, especialmente do 
Deputado Carlos Sampaio.

Tenho uma indagação e uma comunicação a fazer. 
A indagação é quanto à notificação da Deputada 

Jaqueline Roriz, visto que ela apresentou ao Conselho 
e à Mesa Diretora um atestado médico do Instituto do 
Coração Dom Eugênio de Araújo Sales, do meu Rio 
de Janeiro – conheço Dom Eugênio e não conhecia 
esse Instituto do Coração, conheço o bom coração 
de Dom Eugênio Sales. Ali o médico ou a médica que 
assina – em letra legível, não é letra de médico – diz 
que a paciente está em cuidados ambulatoriais, não 
podendo exercer suas atividades profissionais durante 
uma semana. O atestado é de 14 de março. Portanto, 
não sei se houve renovação, pela situação de saúde 
que se apresentou, que todos lastimamos.

O Deputado Paulo Roberto Pereira teve na sua 
precária saúde um grande aliado para fugir do proces-
so e da sua própria defesa. 

Li também que houve uma notificação feita pelo 
Corregedor, uma publicação em Diário Oficial, já 
que, também pelo que li, a Deputada não foi encontra-
da ainda. Para quando se estima a notificação? Quais 
são as providências para notificá-la da representação 
aberta no Conselho? 

E a comunicação é no sentido de que o nos-
so Presidente nacional – porque toda ação junto ao 
Conselho de Ética tem de ser feita por presidente de 
partido com representação na Casa –, o ex-Deputado 
Afrânio Boppré, está providenciando um aditamento a 
essa representação, já que há fatos supervenientes que 
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a nosso juízo também podem ferir a ética e o decoro 
parlamentar, portanto o nosso Código. 

Portanto, vamos dar mais trabalho ao Relator e 
anexar, aditar outros elementos tão logo o Presidente 
do PSOL possa assiná-los. Já anuncio que esse adita-
mento de complementação de algo que esse mesmo 
processo judicialiforme – aprendi com o Deputado Car-
los Sampaio em priscas eras – pode merecer, receber.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-

jo) – O Deputado Sibá Machado pediu a palavra, mas 
eu quero antes esclarecer o Deputado Chico Alencar.

Deputado Chico Alencar, a Deputada Jaqueli-
ne não apresentou nenhum atestado médico a este 
Conselho. Para nós ela está em pleno gozo de saúde. 
A informação que nós temos é de que a Deputada 
está acompanhando seu pai, que está em São Pau-
lo fazendo exames médicos para desobstruir artérias 
do coração. Estamos acompanhando isso. Mas nem 
podíamos notificá-la, porque não tínhamos instaura-
do o processo. Hoje mesmo, assim que a sessão se 
encerre, tentaremos notificá-la, se ela já tiver chegado 
de viagem. Vamos ao gabinete e adotaremos todas as 
providências cabíveis. 

V.Exa. disse que o processo do Deputado Paulo 
Roberto aconteceu em ano eleitoral, quando é difícil 
encontrar Deputados aqui – todos nós viajamos em 
campanha –, e em final de mandato. A situação hoje é 
completamente diferente. Estamos todos aqui, não há 
eleição este ano e estamos iniciando uma legislatura, 
com muitos Deputados novos, com vontade de traba-
lhar – os mais velhos também, mas os novos têm muita 
vontade de trabalhar. Tenho certeza de que nada vai 
atrapalhar o andamento dos trabalhos deste Conselho.

Tem a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Sr. Pre-

sidente, eu remeto a V.Exa. uma questão de ordem 
embasada, em primeiro lugar, no Regimento Interno, 
art. 244, combinado com a Constituição, art. 55, inci-
so II e § 1º. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – É sobre processos pretéritos, não é isso?

O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Exata-
mente. Posso seguir?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Apre-
sento esta questão de ordem mais por conta de uma 
sucessão de debates que se têm feito fora desta Casa. 
Volta sempre a pergunta: pode-se ou não julgar casos 
pretéritos?

Vamos aos fatos. 

Primeiro, foi aprovada a Lei da Ficha Limpa, que 
suscitou uma certa disputa crítica sobre se ela poderia 
ou não retroagir. Chegou-se a um empate no Supremo 
Tribunal Federal exatamente no caso que recai sobre o 
genitor da representada pelo PSOL. O TSE se declara 
favorável à retroação, e, se não me falha a memória, 
hoje esta matéria é assunto do Pleno do Supremo Tri-
bunal Federal. 

A questão de ordem, que pode ser tida como 
consulta, é a seguinte: qual vai ser o procedimento 
deste Conselho? O de que vamos julgar, sim, o caso 
pretérito, o que, no meu entendimento, já combina com 
a decisão do TSE? Não sei qual vai ser a decisão do 
Supremo. Enfim, qual a posição que V.Exa. vai adotar 
juntamente com o nosso Relator? Aguardaremos essa 
posição de hoje para amanhã. Deveremos ter amanhã 
uma solução definitiva no Supremo sobre este assun-
to, assim sendo resguardaria, no meu entendimento, 
qualquer que seja a decisão deste Conselho.

Eu quero remeter a V.Exa. por escrito a questão 
de ordem, na qual tem também a minha opinião sobre 
o assunto, que é de recorrer, sim, conforme a repre-
sentação feita pelo PSOL.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-
NI – Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Quero 
fazer chegar a V.Exa. a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Acolho a questão de ordem de V.Exa.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Sr. Presidente, só para saber se é do Deputado ou 
do Partido dos Trabalhadores a posição da questão de 
ordem quanto à avaliação se prosseguimos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – A questão de ordem é do Deputado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-
NI – Do Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – A questão de ordem é do Deputado.

Acolho a questão de ordem de V.Exa. Hoje pela 
manhã, às 7h, com a televisão ligada eu assisti à en-
trevista dada pelo Deputado Carlos Sampaio, que deu 
uma aula aos telespectadores e eu que estava do outro 
lado da televisão também tomei.

Então, eu acolho a questão de ordem de V.Exa. O 
Deputado Carlos Sampaio vai falar logo depois e deve 
abordar esse assunto e nós responderemos a V.Exa. 
essa questão de ordem a posteriori.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Sílvio Costa, tem a palavra V.Exa.
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O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Presiden-
te, na verdade eu quero fazer três perguntas ao craque 
Carlos Sampaio, Deputado de São Paulo, pelo PSDB. 
Veja bem, Sr. Presidente, nesse mar de corrupção que 
se instalou aqui em Brasília, nós temos tubarões, sar-
dinhas e até alevinos.

O meu sentimento – conheço bem esta Casa –, 
o meu sentimento, Deputado Carlos Sampaio, é que 
a Deputada Jaqueline já está cassada. Este é o meu 
sentimento. Não estou antecipando aqui, nem seria 
próprio antecipar o relatório de V.Exa. É um sentimento 
de cidadão e de Parlamentar, ponto final.

Agora, eu acho, sinceramente, que nós estamos 
cassando uma sardinha, se isso vier a ocorrer. E cas-
sando uma sardinha que alega que foi um caixa dois 
– inclusive na imagem o marido dela está com um 
bottom de campanha.

Quero fazer uma pergunta ao Relator. V.Exa. já 
disse que iria convidar o Sr. Durval, já que isso aqui não 
é uma CPI, portanto, a gente não pode convocá-lo. Se 
fosse uma CPI nós o convocaríamos e ele sairia daqui 
preso. Mas V.Exa. vai convidar o Durval.

Eu gostaria de saber se é possível V.Exa. pensar 
em convidar os tubarões que foram citados nesse mar 
de lama de Brasília. Eu sei que o Conselho de Ética, 
regimentalmente, só pode se pronunciar quando ele é 
provocado. Por que é que a Deputada Jaqueline está 
no Conselho de Ética? Porque o PSOL, fazendo o 
seu papel democrático, provocou e colocou este caso 
para análise.

Se, outro partido provocasse algum tubarão da-
quele, ele também estaria aqui. Mas é da prerrogativa 
do Relator, até porque eu acho que eles podem aju-
dar. Um pode dizer: “Não, ela não recebeu”. O outro 
pode dizer: “Ela recebeu”. Então, V.Exa. disse que vai 
convidar o Durval. O.k. Queria saber se vai convidar 
outros Parlamentares que foram citados pelo ex-Go-
vernador Roberto Arruda. Porque vejam, eu condeno 
sempre quem compactua com o teatro da hipocrisia. 
Eu comecei dizendo que o meu sentimento é que a 
Deputada Jaqueline está cassada.

Entretanto, falar em caixa dois na Câmara Fe-
deral... E se este for o motivo para cassar a Deputada 
Jaqueline, por caixa dois, e a TV amanhã pegar eu di-
zendo só isso, eu perco meu voto de opinião todinho 
lá. Vejam como eu estou colocando. 

Se a Deputada Jaqueline amanhã for cassada 
somente por caixa dois, de repente esta Casa poderia 
estar cometendo uma grande injustiça. Acho que se 
ela for cassada – e o meu sentimento é que será – é 
por conta do conjunto da obra. Ora, como eu estou 
falando em conjunto, conjunto pressupõe mais de um 
ator. E, na minha opinião, seria importante que nós 

escutássemos aqui esses atores citados, para ser o 
mais transparente e democrático possível.

Sr. Presidente, vou dizer uma coisa aqui. Lá na 
CPI do mensalão, um dos momentos mais inteligentes 
que eu vi, de maior espiritualidade, foi quando pergun-
tado, o Deputado Roberto Jefferson disse o seguinte, 
mandando um recado para o então Deputado José 
Dirceu. Alguém perguntou: “Deputado, qual é a músi-
ca?” Ele disse: “Contigo partirei”. O meu sentimento é 
que se outros partidos provocassem os tubarões, esta 
música poderia voltar a fazer sucesso nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Eu vou conceder a palavra ao próximo De-
putado, mas antes, diria o seguinte: Deputado Silvio, 
V.Exa. prestaria um grande serviço a este Conselho 
se nominasse os tais tubarões. Até porque nós demos 
sorte aqui, nós só julgamos Deputados e Deputadas, 
não julgamos tubarões. Portanto, se V.Exa. conhece 
algum tubarão, que mereça...

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Até o som 
foi embora. Mas eu vou responder à competente in-
terrogação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Eu conheci o senhor como um bom Deputado, 
assíduo, mas não o conhecia como compositor. V.Exa. 
está péssimo plagiando como compositor.

Agora, V.Exa. pode ter certeza de que o Relator 
vai responder a V.Exa., vai falar que todos aqueles que 
merecerem ser chamados para vir aqui, o serão. Seja 
ele sardinha, alevino ou tubarão.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Posso res-
ponder, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Com a palavra o Deputado Silvio.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Presi-
dente, um dos meus livros de cabeceira é: O Homem 
e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Eu, evidente-
mente, conheço o Regimento, e se quisesse, eu po-
deria, e teria a prerrogativa, enquanto Parlamentar e 
até enquanto cidadão, de ir ao Presidente da Casa e 
fazer qualquer representação. Só que o fórum se ape-
quenaria. Eu quero tornar o fórum amplo.

Quando eu falei tubarões foi citando O Homem 
e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. E se V.Exa. 
quiser conhecer os tubarões – V.Exa. é um Deputado 
estudioso basta ler os jornais todos os dias, dar uma 
lida, e saberá muito bem quais são os tubarões que 
eu estou citando.

Agora, graças a Deus, a minha pergunta não foi 
a V.Exa. Foi ao Relator, e eu tenho certeza de que o 
Relator sabe quais são os tubarões e sabe pescar, e 
tenho certeza de que ele pode pensar em convidá-los.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-
NI – Presidente, novamente uma questão de ordem. 
Só complementando talvez o que disse o nosso nobre 
Deputado, quero informar ao Conselho de Ética que na 
reunião que findou-se agora há pouco, da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
foi aprovado, por unanimidade, requerimento convo-
cando para terça-feira audiência pública para ouvir o 
Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, 
e a Subprocuradora Raquel Dogi sobre a Operação 
Caixa de Pandora, sob a delação premiada do Sr. 
Durval Barbosa.

Então, fica franqueada a presença dos membros 
do Conselho de Ética a essa audiência pública, para 
que talvez vejam o que os tubarões, alevinos – pare-
ce engraçado, mas é triste – fizeram com o patrimônio 
público aqui no Distrito Federal e que se alastrou pelo 
Brasil inteiro. Mas aconteceu por aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Muito obrigado, Deputado, o Conselho de 
Ética estará presente para assistir.

Com a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Com a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI – Sr. 

Presidente, quero fazer coro com V.Exa. quanto ao 
pedido de apoio para o Projeto de Lei 5.174, que é 
fundamental que vá a voto para dar condições a que o 
Conselho de Ética tenha as prerrogativas de uma CPI. 
Talvez seja uma das medidas mais importantes para 
a constituição deste Conselho de Ética, para que ele 
possa exercer o seu papel com a qualidade e a pro-
fundidade que os casos exigem e a adequada distri-
buição da representação do Conselho pelas bancadas 
que têm assento na Câmara. 

Como é de interesse de todos os partidos, seria 
muito importante reiterarmos aos Líderes que levem, 
na próxima reunião da Mesa Diretora, a proposta de 
inclusão na pauta da primeira sessão extraordinária 
da Câmara do Projeto de Lei 5.174, com alguns pe-
quenos ajustes, segundo relatou o Presidente, para 
termos uma representação equilibrada de todos os 
partidos e para que esta Comissão não mais convide, 
e sim convoque as pessoas; caso não venham, que 
sejam trazidas à força.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Obrigado pelo apoio, Deputado Onyx Lorenzoni. 

Passo a palavra ao Relator, Deputado Carlos 
Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-
sidente, demais membros deste Conselho, inicialmente 
agradeço a V.Exa. a confiança e mim depositada ao me 
indicar Relator para um caso que evidentemente tem 

repercussão nacional; não só neste Conselho, neste 
Parlamento, mas no Brasil como um todo.

Não recebo isso – e disse isso pelo telefone ao 
Presidente – como uma missão prazerosa, mas como 
um múnus público, como um dever que cabe a cada 
um de nós, Conselheiros, analisar, na condição de ju-
ízes, não de direito, mas de fato, o que realmente foi 
submetido à nossa apreciação: uma representação do 
PSOL contra a Deputada Jaqueline Roriz sobre fato 
pretérito, ou seja, na linha do que foi dito pelo Depu-
tado Sibá Machado, por fatos que antecedem o início 
do seu mandato. 

Quero dizer que a postura de V.Exa., Sr. Presi-
dente, com relação à luta para dar força ao Conselho 
de Ética foi uma das coisas que mais me estimulou a, 
junto ao Líder Duarte Nogueira, do PSDB, aceitar a 
missão de ser membro deste Conselho. É uma missão 
difícil, porque estamos aqui para julgar, repito, colegas 
de Parlamento. 

Estimulou-me por quê? Porque o Conselho de 
Ética – e V.Exa. fez um histórico – não tem infeliz-
mente hoje os poderes necessários para aprofundar 
as investigações. O Conselho de Ética não convoca 
uma testemunha, ele convida. Se a testemunha não 
quiser, não vem, e muitas vezes não vem e sequer co-
munica. O Conselho fica aguardando, e a testemunha 
não comparece. 

Este Conselho não tem infelizmente ainda o poder 
de requisição, mas com o trabalho de V.Exa. junto aos 
Líderes e ao Presidente desta Casa certamente haverá 
de ter. Faz-se um requerimento a um órgão público, que 
responde se quiser e, não respondendo, sofre sanção 
de natureza administrativa junto aos seus superiores. 
Mas nós, do Conselho de Ética, nada podemos fazer. 

Infelizmente as decisões deste Conselho de Ética 
também não prevalecem sobre a decisão do Plenário, 
que é soberano, sem sombra de dúvidas, mas não é 
possível que nos debrucemos meses, estudando com 
profundidade centenas ou milhares de páginas de pro-
cessos contra Parlamentares, para depois, no plená-
rio, por um sentimento menor e não tão nobre quanto 
àquele que norteou a todos nós, Conselheiros, a pessoa 
cuja cassação foi sugerida venha a ser absolvida por 
questões outras que nada têm a ver com o processo. 

A emenda que apresentei vai na linha da requisi-
ção ou da convocação, e de fazer com que a decisão 
do Conselho de Ética prevaleça. Ou seja, submete-se 
ao Plenário, mas somente se dois terços do Plenário 
votarem contrariamente à decisão do Conselho é que 
prevalecerá a decisão do Plenário. Caso contrário, pre-
valece a decisão daqueles que estudaram meses a fio 
o processo ao qual o colega foi submetido.
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Daí por que a minha alegria ao ver que V.Exa. já 
conversou com o Corregedor, com o Presidente e, se 
Deus quiser, em breve, este Conselho terá os pode-
res necessários para julgar, nos moldes de uma CPI, 
com a profundidade necessária, os casos submetidos 
à nossa análise. 

Gostaria de falar um pouco sobre o papel que 
me cabe como Relator.

Inicialmente, sobre minha atividade como pro-
motor de justiça, profissão que abracei há mais de 24 
anos, pode parecer à primeira vista que, como promotor 
de justiça, aqui estou como instrumento de acusação. 
Deixo claro que promotor de justiça, como o próprio 
nome diz, é a profissão daqueles que promovem a 
justiça. Tenho para mim que aquele que nasceu com 
o dom de acusar só pode ser infeliz por excelência. 
O promotor de justiça tem que ter a sua vida pautada 
pelo dom de defender – o meio ambiente, o consumi-
dor, defender a sociedade de um criminoso que seja 
–, mas o seu prazer tem que estar na defesa de algo 
e não na condenação de alguém. Não é isso o que 
me move e nunca me moveu, como Parlamentar ou 
promotor de justiça. 

Nesse caso, o papel que me cabe e a cada Con-
selheiro é o de um juiz, um magistrado. Repito, não so-
mos juízes de direito, mas juízes de fato. É meu dever, 
como Relator, agir com isenção, com imparcialidade, 
não emitir nenhum juízo de valor antes de finalizar a 
instrução probatória, não prejulgar quem quer que seja, 
não achincalhar algum colega, pública ou particular-
mente, em conversas particulares. Digo isso porque 
vou me pautar por aquilo que deve guiar, penso eu, 
cada um dos membros deste Conselho. 

Apesar de todo o impacto – e de fato o vídeo 
que nos foi submetido à análise causa um impacto 
negativo a nós e à sociedade como um todo, em que 
pese o impacto merecer uma decisão célere –, esse 
impacto não pode, de forma alguma, se contrapor ao 
regramento jurídico existente. 

Digo isso porque o princípio do contraditório, 
da ampla defesa, do devido processo legal deve ser 
assegurado à Deputada Jaqueline na sua amplitude 
constitucional, até sob pena de a decisão deste Con-
selho ser posteriormente questionada na Justiça, seja 
ela qual for, porque são princípios constitucionais que 
devem nortear a função do Relator e dos Conselheiros, 
já que cada qual é um juiz desta causa. 

Portanto, fiquem tranquilos quanto à serenidade 
com que tratarei o assunto. 

Fiz questão de anotar alguns aspectos, como 
os apontados pelo Deputado Sibá Machado. O que 
acontece? É um caso diferenciado, porque deve ser 
analisado sob dois enfoques. Existe o enfoque prelimi-

nar. Ou seja, é dado a este Conselho termos nós legi-
timidade para julgar um Parlamentar – no caso, uma 
Parlamentar – por quebra de decoro parlamentar por 
atos por ela praticados anteriormente ao seu manda-
to, ou seja, fatos pretéritos? Nós podemos retroagir no 
tempo para que o fato por ela praticado em 2006 possa 
efetivamente implicar quebra de decoro parlamentar?

Deputado Sibá Machado, essa é uma decisão 
preliminar que será abordada, pelo Relator, ao final, 
quando da apresentação do relatório, que irá com a 
preliminar, assim como com uma decisão judicial, e 
com a decisão de mérito, cabendo a este Conselho 
analisar sobre a legitimidade e o mérito ao final da 
instrução probatória. 

É importante que todos saibam tudo o que tenho 
de concreto hoje sobre a questão, até em respeito ao 
princípio da transparência, da publicidade e obviamente 
porque meus atos também sempre serão assim, todos 
os colegas que quiserem saber a respeito – o que pen-
so, como vejo e o que tenho feito sobre o tema – terão 
todas as informações. 

Minha primeira preocupação, de ontem para hoje, 
foi começar a compilar, analisar alguns julgados sobre 
o tema: possibilidade de se retroagir, de se legitimar 
o Conselho a apreciar fatos anteriores ao mandato. 

Há alguns casos interessantes, que não são si-
milares, mas que abrem um precedente para a discus-
são. Nesta Casa, e particularmente neste Conselho, já 
se entendeu que não se poderia legitimar o Conselho 
para apreciar casos em que o Parlamentar praticou 
condutas atentatórias ao decoro parlamentar antes 
do início do seu mandato.

Este mesmo Conselho já entendeu que não pode-
ria assim proceder porque o Deputado, apesar do fato, 
à época, ser notório, foi eleito. E, portanto, a soberania 
popular, que vem em decorrência do voto, seria aviltada 
se este Conselho cassasse aquele que, mesmo tendo 
praticado fatos e atos, tendo praticado atos constantes 
em fatos que implicam decoro parlamentar, foram sub-
metidos ao voto e foram eleitos. Não é o caso também 
da Deputada Jaqueline, porque o fato veio à luz agora 
e não no processo eleitoral.

Então, temos dois julgados diferenciados aqui.
Fora daqui, numa pesquisa preliminar que fiz – 

uma delas mais fácil porque integrei, como Presidente, 
o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo – houve um caso em que um Depu-
tado, o então Deputado Hanna Garib, foi representado 
– eu era o Presidente, aceitei, acolhi a representação 
– por fatos pretéritos, por condutas ilícitas praticadas 
anteriormente ao mandato.

Nesse caso específico, ele entrou com mandado 
de segurança contra mim, que foi quem acolheu a re-
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presentação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo 
entendeu que poderia ser julgado o Deputado Hanna 
Garib. E de fato ele foi julgado e cassado. Foi o primei-
ro Deputado cassado da Assembleia de São Paulo, e 
depois acabou sendo preso.

Naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça en-
tendeu que era possível, sim, retroagir. Mas entendeu 
que era possível retroagir porque a conduta ilícita do 
Parlamentar se prolongou no tempo e adentrou o man-
dato. Também não é o caso da Deputada Jaqueline.

Aqui na Câmara Federal, em 2003, também fiz 
parte da Comissão que analisou o caso do Deputado 
Pinheiro Landim, na oportunidade também por fatos 
pretéritos, anteriores ao início do mandato. E naque-
le caso específico o Ministro Celso de Mello, instado 
que foi, no mandado de segurança, a se manifestar, 
entendeu que era possível ao Parlamento e, parti-
cularmente, ao Conselho de Ética, julgar o caso do 
então Deputado, sob o argumento de que havia con-
temporaneidade, havia uma questão contemporânea, 
dentro do conceito daquilo que era contemporâneo, ao 
mesmo tempo, próximo. Haveria a possibilidade de se 
julgar porque os atos por ele praticados, em que pese 
anteriores, tinham uma certa contemporaneidade com 
o mandato eletivo.

Então, nenhum desses fatos que citei são simi-
lares ao da Deputada Jaqueline Roriz. Mas todos eles 
abrem o precedente para a discussão do tema retroati-
vidade, a discussão do tema legitimidade do Conselho 
para análise de fatos pretéritos, anteriores ao mandato. 
E isso nós faremos com toda a cautela necessária não 
só para este, mas para todos os casos supervenientes, 
para podermos, até de uma certa forma, uniformizar.

Mas não esqueçamos de que esta análise é di-
ferente da que ocorre no inquérito que corre contra 
ela na Polícia Federal, onde a questão é de natureza 
criminal. Aqui não se está analisando tão somente a 
questão do caixa dois, mas o fato de ela ter ciência da 
origem ilícita, isso segundo o inquérito que tramita na 
Polícia Federal. Neste caso específico as perguntas fei-
tas à Deputada envolviam essa questão, ou seja, não 
a do caixa dois tão somente, mas o seu envolvimento 
com origem ilícita do dinheiro recebido, uma vez que, 
à época, havia envolvimento também do ex-Deputado 
e ex-Governador José Roberto Arruda e de seu pai, 
Joaquim Roriz, que era Governador à época. Iremos 
ouvir estes ou aqueles. Iremos ouvir todos aqueles que 
forem sugeridos pelo Plenário e que tiverem pertinên-
cia para elucidação do fato.

É muito importante que – e eu tenho certeza que 
o Conselho jamais faria isso – neste Conselho, não 
venhamos a partidarizar a questão, ou buscar a ridi-
cularização de alguém que não possa contribuir com 

o processo que está em julgamento, e tão somente 
para expô-la midiaticamente, de uma forma circense, 
perdoem-me até a expressão, ao ridículo. Não é esse 
o critério que vai nortear a análise a que irei submeter 
as testemunhas neste Conselho, e mesmo as teste-
munhas que serão sugeridas por esses Conselheiros. 

Portanto, há uma preocupação muito grande de 
que haja total pertinência, total conexão com a pes-
soa ouvida e o fato sobre o qual recaem as acusações 
feitas pelo PSOL – que, aliás, agora vai aditar, como 
acaba de comunicar o Deputado Chico Alencar, para 
referir-se a um outro fato, que seria o terceiro enfoque 
desses processos: o de a Deputada Jaqueline Roriz, 
segundo afirmação do Deputado Chico Alencar, ter 
usado de forma indevida a verba de representação. 

Esse fato, evidentemente, em havendo a repre-
sentação, será analisado também por mim para que 
eu possa emitir um parecer, mas já não demanda a 
questão da legitimidade porque não se trata de fato 
pretérito, trata-se de fato que em sendo representado 
foi um ato praticado dentro deste mandato, portanto, 
com total legitimidade, de legitimidade inquestionável 
por parte deste Conselho. 

Queria finalizar dizendo que este relatório final 
irá abordar a preliminar levantada por V.Exa., todo 
o contexto probatório, todo o conjunto de provas, e 
esse conjunto probante vai nortear o parecer que vou 
submeter à apreciação de V.Exas. Tenho certeza que, 
com muita isenção e imparcialidade, como deve ser o 
papel de qualquer um dos Conselheiros desta Casa, 
particularmente no meu caso como Relator. 

Finalizo dizendo que, além desses aspectos to-
dos, não podemos esquecer que esta é uma Casa de 
leis. Não vamos analisar, como fez a Polícia Federal, 
a existência de ilícito fiscal, de ilícito criminal, de ilícito 
eleitoral. Até podemos fazê-lo, mas aqui também existe, 
entre aspas, o “ilícito político”. Existe um componente 
político a ser analisado na postura por ela adotada, 
sem que isso afronte qualquer regramento jurídico. 

Digo isso porque sobre determinadas decisões 
desta Casa o Supremo Tribunal Federal já se mani-
festou. Mas quanto ao conceito de mérito sobre o que 
quebra ou não o decoro não é possível ao Judiciário 
interceder no assunto, retirando da Casa o poder que 
lhe é dado. Por quê? Porque existe o preceito cons-
titucional da harmonia e da autonomia dos Poderes. 

Sobre questões interna corporis o Supremo Tri-
bunal Federal não se manifesta, porque é uma decisão 
político-regimental. Se não afrontar nenhum regramento 
jurídico a decisão da Casa será respeitada. Sempre 
foi respeitada pela mais alta Corte do País, sem que 
se questionasse se a decisão é de cunho político ou 
não. Mas o componente político existe. 
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Fui indagado hoje sobre se a Deputada Jaqueline 
viria ou não. Tenho para mim que sim, porque ela se 
coloca como inocente, e é importante que ela coloque 
isso para nós, não só na sua defesa escrita, mas con-
versando com todos, falando com todos. Sugiro até 
que seja não ab initio, mas ao final. 

Houve uma mudança no rito do processo penal: 
hoje o réu é ouvido ao final. Por quê? Para que ele 
possa se manifestar sobre todo o contexto probatório, 
e não só no início, quando ele tem tão somente a de-
núncia do promotor. Ele não se manifesta sobre o que 
disseram as testemunhas e as partes envolvidas. En-
tão é importante que ela venha, não importa em qual 
fase procedimental. Não temos que seguir aqui o rito 
do Código de Processo Penal, é apenas uma sugestão. 
Se ela fosse ouvida ao final poderia expor sobre tudo. 
Mas fica ao talante dela, ao critério dela. 

Finalizo, Presidente, demonstrando a todos que 
a minha preocupação com respeito aos princípios 
constitucionais e o princípio da ampla defesa serão 
um norte nessa minha árdua e, repito, pouco praze-
rosa função de ter que apreciar um ato praticado por 
uma Parlamentar. 

Agradeço, mais uma vez, Sr. Presidente, a sua 
confiança. Espero corresponder de forma bastante pro-
fícua esse gesto de gentileza de V.Exa. para comigo e 
também de confiança na minha postura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Sibá Machado, tenho a nítida im-
pressão que V.Exa. entende como eu entendo que sua 
questão de ordem será respondida no bojo do relató-
rio emitido pelo eminente Deputado Carlos Sampaio, 
Relator desse processo.

O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO – Eu quero, 
em primeiro lugar, até parabenizar a escolha de V.Exa. 
Acho que, com uma pessoa com o nível de conheci-
mento do Deputado Carlos Sampaio, nós estamos to-
dos aqui muito bem representados nesse fato.

E agora, pelas argumentações apresentadas, 
realmente sou associado a essa ideia de que nós não 
podemos fazer deste Conselho um local apenas para 
tirar imagens para a televisão. Temos um fato concreto 
e vamos nos debruçar sobre ele.

Compreendo também que é uma decisão sábia a 
de deixar essa resposta para o final, até mesmo porque 
nós estamos aguardando uma posição mais definitiva 
do próprio Supremo. E entendo que o Congresso, o 
Legislativo não pode estar numa posição e o Judiciário 
noutra. Por que, senão, quem é que arbitrará as dúvi-
das que nós teremos daqui para a frente?

Então, eu fico muito feliz com a resposta e agra-
deço a V.Exa. por esse entendimento, sem nenhum 
prejuízo de a matéria ser analisada de imediato. 

Eu fico muito feliz com a condução do assunto.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Deputado Silvio Costa, com a palavra.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Sr. Pre-

sidente, Sr. Relator, em relação à questão de ordem 
do Deputado Sibá, é muito claro, é evidente que, se o 
Ministro Luiz Fux, hoje, se pronunciar, se ele disser o 
seguinte: “Projeto ficha limpa só vale do momento em 
que a lei foi sancionada em diante”, se ele fizer isso, 
nitidamente – e é bom deixar claro isso para o Brasil 
–, a decisão deste Conselho será política, não será 
jurídica, e por um motivo muito simples: está na Cons-
tituição da República que o Deputado ou a Deputada 
não poderá praticar o ato após tomar posse. Está muito 
claro. E também está no Regimento.

Então, essa questão de ordem de V.Exa., que é 
pertinente, que será respondida, por decisão do Presi-
dente, pelo Relator, quando do relatório, eu acho que 
ela é tão óbvia que ela depende hoje da decisão do 
Ministro Luiz Fux. E o Relator deixou muito claro ali, 
e compreendo a argumentação dele, que esta é uma 
Casa política, onde efetivamente cabem as decisões 
políticas. Só que as decisões políticas têm também, 
como efeito colateral, a busca do Poder Judiciário – 
é evidente. Mas para mim ficou muito claro que esta 
decisão aqui será política.

Daí a pergunta que eu fiz a V.Exa. – e efetiva-
mente concordo com V.Exa. em que nós não podemos 
transformar isso aqui num teatro –, ou seja, como exis-
tem outros atores políticos citados num processo (e o 
PSOL e nenhum outro partido os colocou), se cabe a 
prerrogativa desta Casa de convidá-los. Cabe.

Só para encerrar, e até para sugerir a V.Exa., a 
este Plenário, Deputado Sibá, tem uma prerrogativa 
também. O Presidente sabe disso. E qual é a prerro-
gativa? A de debater, para não deixar só na mão do 
Relator, e decidir sobre se vai julgar a coisa pretérita 
ou não. É este Plenário que tem também a prerrogativa 
de responder à sua questão de ordem.

Então, este é um tema que nós podemos levantar 
aqui – se não agora, pelo menos na próxima reunião 
–, ou seja, se o Plenário decide, dependendo do que 
o Ministro Luiz Fux disse; enfim, qual é o encaminha-
mento que o Plenário vai dar. 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Pre-
sidente, antes do nosso Relator, quero só fazer uma 
observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O que 
o Supremo Tribunal Federal está debatendo agora, e 
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possivelmente decidindo – suponho que a sessão lá já 
começou –, não é propriamente o que estamos discu-
tindo aqui, não. Eu me permito discordar do Deputado 
Silvio Costa. Eles estão discutindo se a ampliação legal 
das inelegibilidades, que nós aprovamos, altera ou não 
o sistema eleitoral, e, portanto, se haveria a exigência 
de ela ter sido aprovada um ano antes do último plei-
to. Isso é diferente da nossa discussão aqui. Não vai 
ser o meu conterrâneo, o Ministro Fux, que vai definir 
o nosso procedimento aqui.

Eles estão discutindo até outra coisa. A meu juízo 
– eu não sou jurista –, deixem o Supremo lá na dele.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – V.Exa. me 
daria um aparte? Veja que não foi isso, Deputado Chi-
co Alencar, competente Chico Alencar, o que eu dis-
se. O que eu disse foi o seguinte, para ser bem claro. 
Do ponto de vista jurídico, é bom que fique claro, a 
Deputada Jaqueline não pode ser cassada. Do pon-
to de vista jurídico. Agora, do ponto de vista político... 
Ou seja, se aquela fita tivesse aparecido durante o 
processo eleitoral, ela teria sido eleita? Não. Como a 
maioria não foi eleita.

O que eu disse é que a decisão do Ministro Luiz 
Fux provocará um efeito colateral nesta Casa, nesta 
Comissão, no mínimo neste debate. Eu sei que ele 
está julgando outra coisa, Deputado Chico, mas ela 
provocará um efeito colateral no debate aqui nesta 
Casa. Foi isso que eu disse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Srs. Deputados, eu peço a V.Exas. que não 
se precipitem, não emitam juízo de valor antes de nós 
verificarmos todo o processo. No desenrolar do proces-
so, nós vamos ver se esse caso pretérito tem ligação 
com os atuais, ou se não tem. Então, não podemos 
colocar essa preliminar em julgamento, antes do final. 
Exatamente por isso.

Porque nós temos que ver que o Relator vai ter 
todo o cuidado, toda a paciência de pesquisar e de ver 
qual a ligação que este caso tem, como tem ou como 
deixa de ter. Então, qualquer emissão de juízo de va-
lor é uma precipitação neste instante. Se pode ser, 
se não pode ser cassada, isso não cabe a nós neste 
momento; e cada momento é um momento. Nós não 
podemos nos antecipar nem prejulgar nem aproveitar 
o momento para pôr holofotes sobre isso. Esta Casa é 
uma casa política. Aqui um julgamento tem que ser e é 
um julgamento político. Porque nós não somos juízes, 
e nem todos aqui são bacharéis em Direito, advogados, 
para estarem discutindo em cima das leis.

Nós estamos falando em julgamento por quebra 
de decoro parlamentar. Talvez V.Exas. tenham muito 
mais condição de julgar isso, que vivem o dia a dia de 
uma casa política, do que um Ministro do Supremo Tri-

bunal. Talvez aqui tenhamos mais condição de julgar 
o caso em tela de que V.Exa. fala

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA- Sr. Presi-
dente, um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – V.Exa. não pode interromper a Presidência.

Portanto, o Conselho, no seu momento certo, vai 
ter a condição de julgar, de emitir sua opinião. Cada 
conselheiro tem sua consciência e vai julgar com a 
sua consciência. 

V.Exa. é um Deputado atuante, é um Deputado 
brilhante no plenário. Mas não podemos, Deputado, 
antes da hora, estar nos antecipando. Nós podemos 
até pensar, mas esse nosso pensamento temos que 
guardar para nós, para que não pareça... Tenho certe-
za de que essa é a intenção de V.Exa., tenho certeza 
absoluta porque conheço V.Exa. Mas que não pareça 
para fora que V.Exa. já está com juízo formado.

Com a palavra o Deputado Silvio.
O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Deputado 

José Carlos Araújo, um dos meus amigos nesta Casa, 
e eu não tenho o vício da amizade, mas um dos meus 
amigos nesta Casa, eu quero dizer a V.Exa. o seguin-
te: que eu quero que o Brasil pense que eu já estou 
com a opinião formada, sim. Eu não vou votar porque 
sou suplente, a não ser que o titular falte no dia. Mas 
a minha posição está literalmente pronta. 

Agora, pegando a palavra de V.Exa. Veja: decoro 
parlamentar. Pela própria etimologia da palavra, decoro 
parlamentar só pode existir quando se é Parlamentar. 
Então, do ponto de vista jurídico, a Deputada Jaqueline 
não era Parlamentar lá em 2006 – ponto final. Então, do 
ponto de vista jurídico, pela Constituição da República, 
pelo Regimento da Casa, o Brasil tem que saber que 
esta Comissão não poderia cassá-la. Agora, do ponto 
de vista político, como o competente Relator já deixou 
muito claro, ela, evidentemente, terá que ser cassada. 
Por que? Porque, em tese, o voto soberano do povo 
de Brasília teria sido ludibriado. E, como foi ludibriado, 
evidentemente cabe essa questão de decisão política. 
Essa é só uma questão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – V.Exa. deixa claro no pensamento de V.Exa. 
que o Deputado Hildebrando, que praticou aqueles 
crimes com motosserra, não era Parlamentar quan-
do os praticou e também não podia ter sido cassado.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Deputado 
José Carlos, olha, eu sou professor e gosto do debate. 
O senhor não vai colocar palavras na minha boca. Por 
favor, não me venha citar Deputado Hildebrando aqui. 
Por favor, deixe-me colocar.

Veja, tem coisa na política que são cruéis e duras 
de dizer. É o que é moral, o que é ético e o que é legal. 
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Ainda bem que a lei é assim. Ela é fria. Pois é, aque-
le caso do Hildebrando era para ser prisão perpétua.

Agora, quero dizer a V.Exa. que, do ponto de vista 
da lei, vamos mudar a Constituição da República. Do 
ponto de vista da Constituição e do Regimento, que 
são assim, também isso não poderia estar aqui. Se é 
isso que V.Exa. quer que eu responda. 

Amanhã vai aparecer que eu estou defendendo 
o Hildebrando. Claro que não. Não sou idiota, não sou 
burro. Estou falando de lei. 

Eu quero aqui que peguem o Regimento e pe-
guem a Constituição, até o competente Relator, e di-
gam assim: está aqui um artigo do Regimento ou da 
Constituição pelo qual eu posso cassá-la juridicamente. 
Não podem. Agora, politicamente, o meu sentimento 
é de que a gente tem que ter sinergia com a opinião 
pública. E a opinião pública do Brasil quer fazer uma 
desratização nesta Casa.

Eu só estou lamentando que só tem ela no Con-
selho; era para ter mais gente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Prof. Silvio, V.Exa. colocou sua opinião, E 
cada um tem a sua. Agora, eu fiz o exemplo baseado 
no que V.Exa. falou, e concluiu exatamente o que eu 
quero dizer, que esta Casa é política; e os gabinetes 
são políticos também.

Com a palavra o Deputado Fernando Francischini.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 

– Sr. Presidente, eu acho, complementando o que o 
Deputado Silvio Costa coloca, nobre Relator, não é 
porque tem corrupção dentro da política, da polícia, 
de várias instituições, que a gente deixa de cassar, 
prender ou demitir um funcionário apanhado com a 
boca na botija, pegando essa quantidade de dinheiro.

Eu acho, em respeito à posição do nobre Depu-
tado Silvio, que, parece, temos uma pequena bancada 
de defesa da Deputada Jaqueline Roriz...

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – V.Exa. me 
respeite. Diferente de V.Exa., eu já declarei meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Silvio, por favor! Quando V.Exa. 
falou, todos o respeitaram. V.Exa. falou, e todos os 
Deputados assistiram. Então, V.Exa., por favor: todo o 
mundo o está respeitando, Deputado Silvio. Por favor, 
eu lhe peço, professor... 

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Voltando aqui à nossa palavra, digo que tenho por 
S.Exa. nobre respeito – e desculpe se V.Exa. foi mal 
compreendido. Mas eu acho realmente que, posições 
jurídicas à parte, o Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar tem que avaliar uma posição administrativa, 
uma posição sobre o que é decoro e ética parlamentar, 
respeitando a posição do Deputado Chico Alencar. O 

que é decoro? o que é ética? Será que a Deputada 
Jaqueline Roriz teria sido eleita com essas imagens 
postas a público durante a eleição?

Em decisão tomada pelo Supremo, um Deputado 
eleito não foi cassado em razão de as imagens terem 
sido divulgadas na campanha. Mas agora é um caso 
totalmente diferente.

Então, eu acho que V.Exa. tem toda a razão, Presi-
dente, quando deixa isso para que o Relator decida no 
relatório, depois de ouvidas as testemunhas; inclusive, 
a Deputada Jaqueline Roriz tem que ser a primeira a 
ser ouvida, para colocar a sua posição perante esta 
Casa. E a gente tem de ter a serenidade realmente 
de mostrar para a opinião pública que nós estamos 
querendo passar a limpo o Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Fran-
cischini) – Com a palavra o nobre Relator.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, inicialmente quero dizer que compreendo 
a aflição do Deputado Silvio Costa e também a po-
sição de V.Exa. Sei que V.Exa. sabe que o que está 
em julgamento lá no Supremo Tribunal Federal é tão 
somente a questão de saber se a lei do Ficha Limpa 
respeitou ou não o princípio da anualidade. Em que 
sentido? O que está em jogo é, de um lado, cinco Mi-
nistros entendendo que a mudança, tal como formula-
da pelo Congresso, não afrontou o processo eleitoral, 
porque, se ela afrontasse o processo eleitoral ela tinha 
que ter vigência um ano antes. De outro lado, a outra 
metade do Supremo entendeu que simplesmente nós 
mudamos as causas de elegibilidade e inelegibilidade 
e, portanto, não houve afronta ao processo eleitoral e 
pode viger já neste ano sem se respeitar o princípio 
da anualidade.

Eu faço votos de que o Ministro Luiz Fux acom-
panhe aqueles que entendem que a causa foi de elegi-
bilidade e inelegibilidade e não de afronta ao processo 
eleitoral. Mas, independentemente do posicionamento 
dele, eu peço vênia a V.Exa. para discordar do enten-
dimento.

O Deputado Chico Alencar disse há pouco que 
eu falava, e falava sempre dos outros julgamentos de 
que participei, e que aqui dentro o processo é judicia-
liforme. Ele tem forma de processo judicial, mas tem 
um rito próprio. Por outro lado, eu entendo, também 
diferentemente do pensamento de V.Exa., que não é 
preciso mudarmos a Constituição para que tenhamos 
o entendimento para absolvê-la ou para cassá-la. Nós 
podemos interpretar a Constituição. Essa é uma função 
que cabe a nós legisladores que aqui estamos agindo 
como magistrados, assim como cabe ao Poder Judici-
ário, quando analisa uma causa que lhe é submetida.
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O que eu quero dizer – e quando eu disse que o 
processo aqui também tem o seu viés político – é que 
de forma alguma eu conceberia que o processo aqui 
fosse político. Eu disse que ele tem também um viés 
político, porque o regramento jurídico existente e as 
normas regimentais da Casa têm que ser respeitados, 
e o julgamento ao final não pode ser eminentemente 
político, ele tem que ter embasamento jurídico.

E eu posso interpretar hoje a Constituição de uma 
forma diferente do pensamento de V.Exa., que entende 
que ela veda por completo a possibilidade de retroagir-
-se no tempo. Eu posso interpretar o Regimento de uma 
forma diversa do que diz o próprio Regimento, quando 
eu entendo que, por exemplo, ele vem afrontar um texto 
constitucional. O que eu quero dizer é que aguardar-se 
o final para deliberarmos é aguardar justamente que 
eu consiga trazer para este Conselho todas as facetas 
desse mesmo caso no tocante a essa preliminar de 
termos ou não a legitimidade.

Tenha a mais absoluta certeza, Deputado Silvio 
Costa, de que são muitas as nuanças que serão por 
mim analisadas, para que cheguemos a uma decisão 
jurídico-penal, uma decisão de regramento jurídico, 
mesmo que tenha o viés político nela inserido, mas não 
é o viés político como sendo o viés. É um dos vieses 
que serão analisados.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Só um 
aparte, Deputado.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Por 
gentileza.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Por favor, 
eu não quero aqui fazer um dualismo entre nós. Peço 
desculpas a V.Exa., e tenho certeza de que V.Exa. 
também me deve desculpas porque eu fui a primeira 
pessoa a dizer aqui que o meu sentimento é de que 
a Deputada Jaqueline está cassada. E também estou 
declarando, diferentemente do Presidente, que se vier, 
eu voto para cassá-la – isso é muito claro –, por con-
ta do conjunto da obra. Isso eu já disse, Presidente.

Agora, o que eu quero deixar claro ao povo brasi-
leiro, Sr. Relator, é que o Direito é motivador. O Direito 
é como a lata do poeta, cabe tudo. A minha leitura, Sr. 
Relator – e o teor do meu aparte é este –, é que, do 
ponto de vista da nossa Constituição e do Regimento, 
nós realmente teríamos poucos instrumentos ou qua-
se nenhum. Agora, do ponto de vista político, numa 
Constituição o voto do povo é soberano, não se pode 
ludibriar o povo, devemos nos mostrar para o povo; evi-
dentemente que nós não temos outro caminho. É claro, 
eu não quero antecipar o relatório que V.Exa. vai dar, 
até porque tenho certeza de que ele será o relatório 
mais imparcial e mais justo possível. E é exatamente 
por conhecer um pouco a sua cabeça que sei que esse 

relatório será o mais imparcial e o mais justo possível. 
Eu, como suplente desta Comissão, se tiver o direito 
de votar, já antecipei o meu voto.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Ape-
nas para concluir, Deputado Silvio, faço uma menção 
– para que V. Exa. perceba a profundidade do estudo 
que devemos ter – ao art. 55 da Constituição Federal, 
que diz o seguinte:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições 
estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado in-
compatível com o decoro parlamentar; 

(...)
§ 1º É incompatível com o decoro parla-

mentar, além dos casos definidos no Regimen-
to Interno, o abuso das prerrogativas assegu-
radas a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas.”

Analisemos o texto. Primeiro, se são “in-
compatíveis com o decoro os casos definidos 
no Regimento”, isso é uma hipótese. Segundo, 
“abuso das prerrogativas asseguradas a um 
membro...” Pressupõe-se que ele seja Parla-
mentar. E terceiro, “...ou a percepção de van-
tagens indevidas”. 

Bem, nesse ponto eu indago a V. Exa.: há alguma 
clareza da Constituição, que só mesmo mudando-a, 
ou cabe interpretação quando ela diz que é caso de 
quebra de decoro: primeiro, os casos do Regimento; 
segundo, os casos de abuso de prerrogativas, que 
pressupõe a atividade parlamentar; ou os casos de 
percepção indevida? 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – V. Exa. me 
perguntou?

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – É uma 
indagação que faço a V. Exa.: se não caberia uma in-
terpretação.

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Eu vou 
responder a V. Exa.

O § 1º desse art. 55 fala em decoro parlamentar. 
Só se pode falar em decoro parlamentar quando se é 
Parlamentar. Eu só posso falar de ética médica para 
um médico. 

O que eu quero dizer aqui é semelhante àquela 
história de quem nasceu primeiro. Pelo amor de Deus, 
eu não estou aqui defendendo a Deputada Jaqueline! 
Estamos discutindo aqui. Eu quero deixar claro o Re-
gimento da Casa. 

Como V.Exa. começa lendo: “decoro parlamen-
tar”, quero lembrar que lá em 2006 ela era Parlamentar 
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do Distrito Federal, não era Parlamentar desta Casa. 
Portanto, se não era Parlamentar desta Casa, ela não 
poderia estar inserida aí. Como é que eu posso julgar 
alguém... Agora, se qualquer um de nós aqui, que so-
mos Parlamentares, doravante infringirmos qualquer 
um desses itens, é evidente que nós estaremos aqui no 
Conselho de Ética. Essa é a sua discussão, Deputado. 

Agora, sabe, Sr. Relator, eu acho que esta dis-
cussão já está ficando enfadonha porque, na verdade, 
a decisão já está tomada. A decisão já está tomada! 
Eu só quero dizer ao povo brasileiro que a decisão é 
política, e é bom que seja assim, porque esta é uma 
Casa política. E é bom que esta Casa tenha sinergia 
com a opinião pública; é bom que esta Casa sinalize 
com o pulsar das ruas; é bom que esta Casa escute as 
pessoas. E as pessoas querem, repito, um processo 
de desratização desta Casa.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Só para 
finalizar, Sr. Presidente, eu diria aos membros deste 
Conselho que, se eu pensasse ou tivesse a convicção 
firme de que o caso é eminentemente político, eu não 
buscaria o respaldo de decisões como a do Ministro 
Celso de Mello, que, evidentemente, decidiu pela pos-
sibilidade de retroagir, e não foi uma decisão política. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu 
pela possibilidade de retroagir, e, imagino eu, também 
não foi uma decisão política. 

Portanto, o que é mais importante é o que o Depu-
tado Silvio Costa acabou de dizer: cabe a interpretação. 
Esta é uma Casa onde os embates acontecerão, mas 
é importante que terminemos a instrução probatória, 
para, aí sim, juntos formarmos as nossas convicções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Assis Carvalho.

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO – Sr. Pre-
sidente, na verdade, até que o meu querido Silvio Costa 
já se antecipou quando disse que o debate está ficando 
enfadonho mesmo. Eu acho que é preciso termos um 
certo cuidado, pelo nosso papel. Se esta Comissão 
não passar o crédito para a rua, para a sociedade, de 
que ela tem um grau de imparcialidade, e começarmos 
aqui a declarar os nossos votos e a nossa posição, eu 
acho que aí, sim, qualquer que seja a posição futura 
desta Comissão, ela perde a credibilidade.

Por isso, eu gostaria exatamente de acreditar 
que o relatório que nascerá do trabalho que será feito 
pelo nosso Relator Carlos Sampaio estará marcado 
pela melhor das intenções do Relator de trabalhar com 
amparo jurídico, com todos os cuidados, com amplo 
direito de defesa, para que possamos ter a respeitabi-
lidade que a sociedade, acredito, quer que tenhamos. 
Não adianta votarmos porque houve uma pressão A 
ou B, porque há o clamor das ruas. Qual é o clamor 

das ruas? Às vezes, o clamor das ruas vem de um gru-
po de interesses que tenta nos conduzir, e achamos 
que é a sociedade inteira. Então, eu quero, antes de 
mais nada, pedir aos nossos pares um extremo cuida-
do. Esta Comissão só terá crédito público se ela tiver 
condições de analisar, qualquer que seja o caso que 
chegue aqui, com imparcialidade, com cuidado, com 
a responsabilidade que o caso requeira.

Eu acredito que o nobre Relator vai ter todo o 
cuidado de nos apresentar um relatório que nos dê 
tranquilidade e sustentação de fazer uma defesa mais 
serena. Então, eu gostaria de um certo cuidado, porque 
a declaração do voto antecipado – sem se conhecer 
antes o relatório – do meu querido Silvio Costa me 
deixou bastante preocupado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Obrigado, Deputado Assis Carvalho.

Mais alguém quer se pronunciar? (Pausa.)
Deputado Camarinha, tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA 

– Sr. Presidente, meu boa tarde a todos, boa tarde à 
Mesa, à imprensa aqui presente, aos componentes do 
Conselho de Ética.

Cheguei atrasado porque estava em outro com-
promisso já agendado, mas eu não poderia deixar de 
me manifestar.

Nós estamos na linha de apoiamento ao que o 
nobre colega acabou de dizer. Está em boas mãos o 
relatório. O Relator é um promotor, experiente, Depu-
tado há vários mandatos da cidade de Campinas. A 
gente tem plena certeza de que ele dará amplo direito 
de defesa, vai fazer as investigações que devem ser 
feitas, vai fazer o relatório imparcialmente, dentro da-
quilo que a Constituição e o Código de Ética da Câma-
ra dos Deputados propõem. Tenho absoluta certeza, 
pelo conhecimento que tenho dele e do seu trabalho 
na região de Campinas.

Mas eu gostaria de deixar para reflexão, Sr. Pre-
sidente, para todos os presentes e em especial para 
a imprensa, que nesse episódio de propina do Gover-
nador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, tinha 
também no meio o Procurador-Geral de Justiça, de 
nome Leonardo Bandarra. Ele recebia 100 mil reais, 
e a Subprocuradora também envolvida na corrupção 
passiva... A televisão mostrou para o Brasil inteiro que 
o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal rece-
bia propina, guardou os dólares em frente ao jardim da 
casa dele, recebeu informação privilegiada da Polícia e 
do Ministério Público. E eu gostaria que este Conselho 
de Ética pelo menos soubesse como se encontra hoje 
a situação profissional dos dois membros do Ministério 
Público: se eles estão afastados, se estão recebendo, 
se estão respondendo a inquérito administrativo, a 
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inquérito policial, a inquérito do Ministério Público, do 
Conselho do Ministério Público, se a associação do 
Ministério Público do Distrito Federal os expulsou da 
carreira do Ministério Público, porque nós não pode-
mos ter dois pesos e duas medidas.

Nós temos que punir, se tivermos que punir a De-
putada, mas nós temos que acompanhar aqueles que 
agiram com ela numa forma de quadrilha. E o senhor 
Procurador, que tem por dever de ofício, ele é pago de 
25 a 30 mil reais por mês para fiscalizar os direitos difu-
sos da população de Brasília... Ele recebia 100 mil reais 
por mês e teve a pachorra de dizer, diante das câmaras 
de televisão do Brasil inteiro: “Nós vamos dei�ar estes 
100 mil aqui. Se a polícia chegar, a polícia achará que 
estes 100 mil é o dinheiro com origem.” E os dólares es-
tavam enterrados no jardim da casa do subprocurador.

Esta é a oportunidade, Deputado Chico Alencar, 
de passar muita coisa a limpo. Porque apontar o dedo 
para os outros, acusar quem ocupou cargo executivo 
e foi vítima de perseguição não do Ministério Público, 
de alguns membros do Ministério Público... Hoje nós 
gostaríamos de saber o que aconteceu com esse “pro-
pinador”. Ele não é procurador, ele é “propinador geral” 
da República do Distrito Federal. E eu nunca mais sou-
be nada, nunca mais vi uma linha. E se eu sentar do 
lado dele, no avião, Deputado Chico Alencar, eu não 
vou saber de quem se trata. E eu não sei o destino que 
teve a subprocuradora do Distrito Federal.

Então, eu gostaria de pedir o apoio da imprensa. 
Como é que anda a situação do Procurador-Geral de 
Justiça aqui de Brasília, que tinha por obrigação o de-
ver constitucional de zelar pelo dinheiro público? Ele 
era o informante da quadrilha que aí se instalou. Será 
que ele está recebendo 30 mil por mês? Será que ele 
exerce ainda a função? Será que ele acusa ainda? Será 
que ele participa de audiência no templo da Justiça, 
que é o fórum aqui do Distrito Federal?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Obrigado, Deputado Camarinha.
Com a palavra o Deputado Wladimir Costa.
O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Muito 

obrigado, Presidente.
Nossas saudações ao querido colega, o Depu-

tado Carlos Sampaio, de atuação política e partidária 
grandiosa dentro do Congresso Nacional, este jovem 
Parlamentar do querido Estado de São Paulo.

Nós estamos aliados aqui em busca da decência 
e da ética na vida política brasileira. Nós temos acom-
panhado atentamente esses casos horrendos, essas 
coisas absurdas que dilapidam o eleitor brasileiro, que 
dilapidam o patrimônio público brasileiro.

O Distrito Federal lamentavelmente um caçulinha 
dentro do território nacional. Tanta luta, tantas glórias, 
tantas batalhas para transformar o Distrito Federal 
num berço de qualidade de vida, para ter educação 
exemplar, para ter saúde exemplar, para que todos os 
cidadãos aqui tenham dignidade, tenham um mínimo 
de dignidade. Mas o que a gente vê ao longo dos anos 
é que o Distrito Federal tem sido vítima de uma orga-
nização criminosa.

Eu lamento muito que a Deputada Jaqueline, que 
acabou de chegar aqui na Casa, tenha se envolvido nes-
sa lama. Eu lamento muito que ela tenha herdado o DNA 
do pai, que estava comandando toda essa organização 
criminosa, assaltando, dilapidando, roubando. Porque 
no momento em que existe esse câncer na vida pública 
brasileira, seja no Pará, que é o meu Estado, com muito 
orgulho, seja em São Paulo, nós temos uma agressão, 
uma agressão horrenda aos menos favorecidos, às pes-
soas pobres, às pessoas humildes. E cada vez mais, 
a cada dia que passa os telejornais mostram o pobre 
sofrendo na fila em busca de um atendimento médico, 
as pessoas sendo assassinadas, as pessoas tendo os 
seus patrimônios roubados por causa da questão da 
segurança pública, porque não se vê investimentos de 
dinheiro público na segurança pública. Cada vez mais, 
há cidadãos brasileiros desempregados. Cada vez mais, 
universitários recém-formados saem com o diploma de-
baixo do braço em busca de uma pequena oportunidade 
de emprego. Mas tudo isso está totalmente engessado 
por causa de pessoas como Arruda, como Joaquim 
Roriz e agora a filha, partícipe direta dessa organiza-
ção criminosa que tanto roubou, que tanto dilapidou, 
que tanto assaltou o pobre e dilapidado Distrito Federal.

Esse mesmo câncer tem assolado o Estado do 
Pará; esse mesmo câncer tem assolado o Estado do 
Amapá. No Amapá, recentemente, ex-Governador, 
Governador, Presidente do TRE, Deputados acaba-
ram hiperlotando as dependências de um avião e fo-
ram para local incerto e não sabido. Eu só soube que 
foram para uma penitenciária de segurança máxima. 
E o que aconteceu no Amapá, companheiro José Car-
los Araújo, do meu querido Estado da Bahia, tem que 
acontecer aqui: botar atrás das grades o tal do Durval 
Barbosa, que até agora parece-me que está posando 
como herói. Durval Barbosa é um vagabundo, é um 
elemento de alta periculosidade, partícipe direto dessa 
organização criminosa! E parece que será contempla-
do com a tal da delação premiada.

Delação premiada, companheiro Chico Alencar, 
será o quê? Será perdoá-lo por todos os crimes co-
metidos? Ou será uma pequena negociação: “Bom, 
supostamente você vai ser condenado a 30 anos. Nós 
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vamos te dar 5 anos e daqui a 3 meses você receberá 
um regime domiciliar”. Não pode.

Joaquim Roriz tem que ir para trás das..., juntamente 
com a filha, com o Durval e todos os membros dessa qua-
drilha. Todos esses bandidos, todos esses elementos de 
extrema periculosidade que dilapidaram, que instalaram 
um verdadeiro caos em todos os aspectos – saúde, se-
gurança, educação – dentro do Distrito Federal. A mesma 
coisa que aconteceu no Amapá tem de acontecer em vá-
rios Estados brasileiros e em vários Municípios brasileiros.

Ontem, a TV Record mostrou – presumivelmente 
umas 10 horas da noite – uma série de falcatruas que 
foram devidamente filmadas pelo jornalismo investi-
gativo; diversos Prefeitos envolvidos em verdadeiros 
escândalos, um verdadeiro absurdo sendo cometido 
contra o pobre cidadão brasileiro.

Quero a cassação da Jaqueline e quero a prisão 
dela também! Quero que o Durval Barbosa venha depor! 
Quero que os citados também venham depor, porque 
chega de lama! Chega de atrocidades contra o cidadão 
brasileiro! Chega de miséria, chega de tristeza, chega de 
angústia e chega de nós, que exercemos mandato, os 513 
Deputados da Câmara dos Deputados, os 81 do Senado 
Federal, pagarmos um preço por causa de atrocidades, 
de roubalheira, de assaltos, improbidades administrativas. 
O caos do nepotismo ainda não está encerrado neste 
Brasil, não. Em várias Prefeituras e em vários Governos 
ainda existe a prática horrenda do nepotismo. 

Estou aqui para cassar Jaqueline Roriz. Estou 
aqui para fazer inúmeras perguntas a esse bandido 
chamado Durval Barbosa, que não pode posar de herói, 
não. Esse cara não tem direito à delação premiada. Ele 
tem direito a perdurar, a residir por algumas décadas 
atrás das grades, se Deus quiser.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-

jo) – Com a palavra o Deputado Stepan Nercessian.
O SR. DEPUTADO STEPAN NERCESSIAN – Sr. 

Presidente, eu não sei nem se há mais alguém inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – V.Exa. é o último.
O SR. DEPUTADO STEPAN NERCESSIAN – 

Sou o último. Então, até fica sem sentido o que eu ia 
propor, diante desse tema tão passional, candente, 
quando nós estamos tendo manifestações passionais. 
Mas eu temo que a gente passe aqui a transformar 
esta reunião do Conselho já em uma tribuna, com 
muita emissão de opiniões de valor etc., declarações 
públicas de votação, de opinião, que eu acho que vai 
totalmente contrário ao que V.Exa. e o Exmo. Relator 
estão propondo como conduta. Então, o que eu ia pro-
por, infelizmente eu sou o último e perde o sentido, é 
justamente o encerramento, sem que isso pareça que 

seja o cerceamento das opiniões etc. e tal, pelo con-
trário. Só que não acho o fórum adequado para deter-
minado tipo de manifestação.

O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA – 
Sr. Presidente, antes de encerrar, só uma perguntinha, 
se for pertinente, Dr. José Carlos Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado...

O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA – 
O Conselho de Ética tem a prerrogativa de convocar, 
pode convidar a subprocuradora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – É isso que nós queremos. Exatamente o que 
nós estamos pedindo na nossa reforma é a condição 
de convocar.

O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA – 
Convocar a subprocuradora e o procurador...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – E conto com V.Exa. 

O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA – 
Porque segundo informações obtidas aqui no plenário, 
há poucos instantes, os valores são bem acima do que 
é “propinador geral de justiça” aqui de Brasília ganhava. 
E era informante da quadrilha. E a gente gostaria de 
ouvi-lo, ele que é o guardião da lei de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – V.Exa., como membro, pode pedir a ouvida.

O SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA 
– Será pedida. Ou ouvi-lo como testemunha, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Stepan, eu quero agradecê-lo. 
A sua observação é válida não só para esta reunião 
como para todas as reuniões que vão anteceder à úl-
tima, que é a da apresentação do relatório.

Agradeço a presença aos Srs. Parlamentares e 
aos demais representantes da imprensa, às senhoras 
e aos senhores.

A próxima reunião será convocada e comunicada 
aos senhores oportunamente. Logo que a Deputada 
Jaqueline for citada, começaremos a contar o prazo e 
eu comunicarei aos senhores e às senhoras.

Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa 

Ata da Terceira Reunião Ordinária Realizada 
em dezenove de abril de 2011.

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil 
e onze, às catorze horas e cinquenta e sete minutos, 
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reuniu-se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
no Plenário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados. 
Registraram presença os Deputados Carlos Sampaio, 
Jorge Corte Real, José Carlos Araújo, Lúcio Vale, Pro-
fessora Marcivânia e Ricardo Izar, membros titulares; 
Mandetta, Padre Ton e Stepan Nercessian, membros 
suplentes. Não registraram presença os Deputados 
Antônio Carlos Mendes Thame, Ariosto Holanda, Assis 
Carvalho, Eduardo da Fonte, Mauro Lopes, Onyx Lon-
renzoni, Sérgio Brito, Sibá Machado e Wladimir Costa. 
ATA: O Deputado Lúcio Vale requereu a dispensa da 
leitura da Ata da Segunda Reunião, realizada no dia 
vinte e três de março de dois mil e onze. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM 
DO DIA: Processo nº 01/11 (Representação nº 01/11), 
em desfavor da Deputada Jaqueline Roriz. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente convidou o Depu-
tado Carlos Sampaio, Relator do Processo, a tomar 
assento à mesa e anunciou a presença do Dr. Rodri-
go Alencastro, advogado da Representada, também 
convidado a compor a mesa. Em seguida, comunicou 
aos presentes que a Deputada Jaqueline Roriz, ainda 
na vigência do prazo regulamentar, protocolara defe-
sa referente aos fatos constantes da representação 
inicial e do aditamento apresentados pelo Partido So-
cialismo e Liberdade. Informou, ainda, que o Ministro 
Joaquim Barbosa, relator do inquérito instaurado no 
Supremo Tribunal Federal para apurar denúncia contra 
a Deputada Jaqueline Roriz, deferira a solicitação do 
Presidente da Câmara dos Deputados quanto ao com-
partilhamento dos documentos e do vídeo constantes 
dos autos. Antes de conceder a palavra ao Relator, 
cientificou aos Conselheiros e aos representantes da 
imprensa que o inquérito, já em poder deste órgão téc-
nico, estaria disponível para consulta na Secretaria do 
Conselho. Na sequência, foi concedida a palavra ao 
Deputado Carlos Sampaio, que resumiu sua audiência 
com o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal 
Federal, a qual contara com a presença do advogado 
da Representada e cuja pauta concentrara-se na im-
portância da celeridade do processo, especialmente 
no tocante à rapidez quanto ao envio dos documentos 
necessários a este Conselho. Lembrou que as peças 
documentais relacionadas ao processo ora colocadas 
à disposição para consulta, bem como aquelas que 
ainda serão disponibilizadas para o mesmo fim, não 
possuem caráter sigiloso, vez que, segundo decisão 
do citado Ministro do Supremo Tribunal Federal, em 
momento algum se ofende a privacidade da Repre-
sentada. Encerrada a explanação do Relator, foram 
submetidos a votos os seguintes requerimentos, to-
dos de sua autoria: Requerimento nº 04/11, pela oi-
tiva do Sr. Durval Barbosa Rodrigues; Requerimento 

nº 05/11, para solicitação à Diretoria-Geral da Câmara 
dos Deputados de cópia das declarações de bens e 
rendimentos apresentadas pela Deputada Jaqueline 
Roriz; Requerimento nº 06/11, para solicitação à Câma-
ra Legislativa do Distrito Federal do compartilhamento 
das provas obtidas durante a investigação realizada 
no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Codeplan; Requerimento nº 07/11, para solicitação à 
Câmara Legislativa do Distrito Federal de cópia das 
declarações de bens e rendimentos apresentados pela 
Deputada Jaqueline Roriz durante o exercício de seu 
mandato como deputada distrital; Requerimento nº 
08/11, para solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral de 
cópia da prestação de contas dos gastos da Deputada 
Jaqueline Roriz nas campanhas eleitorais de 2006 e 
2010; Requerimento nº 09/11, para que se solicite ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal cópia dos pro-
cessos nos quais a então Deputada Distrital Jaqueline 
Roriz tenha sido referida, de forma direta ou indireta, 
no que tange às empresas “Patamar Manutenção de 
Domínios Ltda.” e “Sapiens Tecnologia de Informação 
Ltda.”; Requerimento nº 10/11, para solicitação à Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal cópias dos rela-
tórios apresentados por ocasião da CPI da Codeplan; 
Requerimento nº 11/11, para solicitação à Câmara 
Legislativa do Distrito Federal de cópia digitalizada 
das notas taquigráficas dos pronunciamentos da De-
putada Jaqueline Roriz proferidos a partir do dia vinte 
e sete de novembro de dois mil e nove até o final de 
seu mandato. Não houve discussão. Em votação, os 
requerimentos foram aprovados por unanimidade dos 
presentes. Ato contínuo, foi oferecida aos Conselhei-
ros a oportunidade de apresentarem requerimentos. 
Não havendo quem desejasse fazê-lo, o Presidente 
comunicou ao Plenário sua intenção de estabelecer 
contato com o Sr. Durval Barbosa ainda nesta data, 
com a finalidade de agendar a oitiva deste para a oca-
sião mais próxima possível. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quin-
ze horas e dezesseis minutos. Os trabalhos foram gra-
vados, e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
serão publicadas, juntamente com esta Ata, no Diário 
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Tere-
sinha de Lisieux Franco Miranda, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, assinada pelo Presidente, Deputado 
José Carlos Araújo, será encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Declaro aberta a 3ª reunião do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata 
da 2ª reunião. Indago aos Srs. Parlamentares se há 
necessidade de leitura da referida ata.
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O SR. DEPUTADO LÚCIO VALE – Sr. Presiden-
te, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – O Deputado Lúcio Vale, do PR, pede a dis-
pensa da leitura da ata.

Há quem queira discutir?
Não havendo quem queira discutir, em votação.
APROVADA.
Convido o Deputado Carlos Sampaio, que já se 

encontra ao meu lado, como Relator, para tomar as-
sento à Mesa. 

O advogado da Deputada Jaqueline Roriz já se 
encontra presente. 

Dr. Rodrigo Alencastro, queira sentar-se aqui mais 
à frente, para ficar frente a frente conosco.

Comunico aos senhores que, antes mesmo de 
decorrido o prazo regimental de cinco sessões, a repre-
sentada, Deputada Jaqueline Roriz, por seus advoga-
dos, protocolou defesa referente aos fatos constantes 
da representação inicial e do aditamento, apresenta-
dos pelo PSOL.

O Ministro Joaquim Barbosa, Relator do inquérito 
instaurado no Supremo Tribunal Federal para apurar 
denúncias contra a Deputada Jaqueline Roriz, deferiu 
o pedido de compartilhamento dos documentos e do 
vídeo constante dos autos que são citados pelo Pre-
sidente da Câmara dos Deputados. 

Na tarde da última quinta-feira, esteve em audi-
ência com o Ministro do STF Joaquim Barbosa o nobre 
Relator, Deputado Carlos Sampaio, a quem passo a 
palavra para relatar aos senhores o encontro.

Antes, porém, quero avisar às Sras. e aos Srs. 
Deputados e aos senhores da imprensa que o inqué-
rito, que já chegou ao Conselho, que se encontra no 
Conselho, está à disposição da imprensa para vistas; 
não é possível fornecer cópia, mas já se encontra à 
disposição, no Conselho. Se alguns dos senhores jor-
nalistas quiserem analisar o conteúdo do que está no 
inquérito, nós vamos franquear o acesso aos senho-
res jornalistas. Portanto, para dar uma prova da intei-
ra transparência do nosso processo, encontra-se no 
Conselho; os senhores podem procurar na Secretaria 
do Conselho a Dra. Teresinha, que estará à disposição.

Portanto, com a palavra o nobre Relator, Depu-
tado Carlos Sampaio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 
Presidente, nobres pares do Conselho de Ética, aten-
dendo a uma solicitação do Presidente José Carlos 
Araújo, deste egrégio Conselho, eu estive com o Mi-
nistro Joaquim Barbosa na quinta-feira passada, jus-
tamente para conversar com ele sobre a importância 
de se agilizar o envio dos documentos constantes do 
inquérito policial que tramita, figurando no polo passi-

vo a Deputada Jaqueline Roriz, uma vez que ele já o 
havia deferido; nós não tínhamos conhecimento, mas 
ele, o Ministro, já havia deferido esse compartilhamento 
conosco. Portanto, a minha ida, que era para pedir a 
ele que deferisse, acabou sendo para pedir a ele que 
agilizasse o envio desse procedimento investigatório 
para a Câmara, e ele mostrou-se ciente da importância 
desses documentos para a Câmara, e ciente da agili-
dade que requereu a própria defesa, que, na pessoa 
do Dr. Rodrigo, esteve nessa reunião com o Ministro 
Joaquim Barbosa; o Ministro Joaquim Barbosa, por ro-
tina de audiência, sempre que uma parte solicita uma 
audiência convida a outra parte. 

E isso foi importante, porque ali, faço este regis-
tro público, demonstramos uma unidade de propósi-
tos; ou seja, ambos queriam a celeridade, obviamen-
te, repito, sempre respeitando o regramento jurídico, 
o devido processo legal, o respeito ao contraditório, o 
respeito ao princípio da ampla defesa. Mas a própria 
Deputada Jaqueline, por intermédio do seu patrono, 
o Dr. Rodrigo Alencastro, deixou claro que tinha inte-
resse nessa agilidade, porque é importante também, 
não só para o Conselho de Ética, para a Câmara em 
geral, para a sociedade, mas para a própria Deputada. 
Então, o Ministro, ciente dessa vontade conjunta, ao 
invés de solicitar que o inquérito viesse da Polícia Fe-
deral para o Supremo Tribunal Federal, para daí então 
encaminhá-lo para o Conselho de Ética, Sr. Presidente, 
numa atitude bastante cortês para com este Conselho, 
determinou que entrássemos em contato diretamente 
com a Delegada Dra. Penélope, que foi extremamente 
solícita, e no mesmo dia, na mesma quinta-feira, já no 
começo da noite entregou cópia disso, de todo esse 
procedimento investigativo, desse inquérito policial, a 
um assessor técnico do Conselho de Ética.

Portanto, desde sexta-feira nós já temos conheci-
mento desse inquérito, e na verdade o que há ali, para 
que todos tenham ciência, é o depoimento detalhado 
do Dr. Durval Barbosa, que foi o delator de todo esse 
esquema de corrupção, um parecer do Ministério Pú-
blico, do Procurador-Geral, e uma solicitação de dili-
gências por parte do Ministro Joaquim Barbosa, den-
tre elas a perícia da fita e das degravações, áudio e 
vídeo. Então, é isso que consta lá. O CD, o vídeo, na 
verdade não consta do inquérito, porque ele foi sub-
metido, encaminhado – é o único CD – à perícia, e no 
dia 25 teremos acesso à perícia feita, da fita, tanto do 
áudio como do vídeo. Então, a partir do dia 25 também 
já teremos no Conselho de Ética essas informações.

Esclareço a todos que as informações desse 
vídeo, as informações do Conselho, as informações 
do inquérito, todas elas não são de natureza sigilosa; 
portanto, o Presidente franqueou o acesso à imprensa 
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no próprio Conselho para poder compulsar, para poder 
compilar os autos, mas em verdade não há necessidade 
de se resguardar qualquer sigilo, porque em momento 
algum, conforme a decisão do próprio Ministro do STF, 
está-se ofendendo a intimidade ou a privacidade da 
Deputada Jaqueline Roriz. Portanto, é algo que tramita 
sem a tarja de segredo de justiça.

Então, faço este registro inicial, e informo que 
tomei a liberdade de solicitar ao Presidente José Car-
los Araújo esta antecipação, e, aliás, houve aí uma 
comunhão de vontades também, porque quando lhe 
solicitei ele já tinha a ideia de antecipar esta reunião, 
que normalmente acontece às quartas, em razão de 
que amanhã não teremos expediente, para que nós 
pudéssemos fazê-la na terça, já aprovando os reque-
rimentos que o Conselho entendesse pertinentes. Por 
quê? Porque assim nós ganharemos esses dias todos 
de feriado, quinta-feira, sexta-feira, enfim, esses dias 
todos, e amanhã mesmo, quando ainda estarei aqui em 
Brasília, os órgãos para os quais nós endereçamos os 
requerimentos já terão condições de estar preparando-
-se para a próxima terça-feira, ou quarta-feira, se houver 
boa vontade do órgão, e eu estarei manhã percorrendo 
esses órgãos pessoalmente, com a aquiescência do 
Presidente, para pedir essa agilidade. E assim nós já 
teremos condições, na semana que vem, de ter mais 
elementos de provas para podermos estabelecer um 
juízo de convicção do Conselho como um todo. 

Então, em linhas gerais, Sr. Presidente, era o que 
eu tinha a esclarecer ao Conselho, expondo os últimos 
pontos que foram por mim abordados ao longo destes 
últimos sete dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Sras. Deputadas, Srs. Deputados, se tiverem 
algum requerimento a ser feito podem fazê-lo, e nós 
vamos submetê-los à apreciação aqui. E, se sobre o 
que já foi visto e ouvido por aí, das notícias nos jor-
nais, os senhores tiverem alguma dúvida e quiserem 
fazer algum questionamento, ou algum requerimento, 
esta é a hora. 

Nós vamos submeter à apreciação o requerimento 
do Relator Deputado Carlos Sampaio de convite, de 
oitiva do Sr. Durval Barbosa, como testemunha, na 
representação, Processo nº 01/11, instaurado contra 
a Deputada Jaqueline Roriz. 

O Sr. Relator Carlos Sampaio, na qualidade de 
Relator, requer o seguinte: 

“Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 4º, inciso 
IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, e do art. 
11 do Regulamento, a oitiva do Sr. Durval Barbosa Ro-
drigues, por considerar esse depoimento imprescindí-
vel à elucidação dos fatos e necessário em função do 

Processo nº 01/2011, instaurado contra a Deputada 
Jaqueline Roriz.”

Portanto, é isso.
Os Deputados já têm cópia, estão todos com a 

cópia em mãos; então, vou colocar em discussão o 
requerimento.

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados e Deputadas que o aprovam per-

maneçam como estão.
APROVADO.
Então, está aprovado o primeiro requerimento do 

Deputado Carlos Sampaio.
Há um segundo requerimento. Ele requer que seja 

solicitada à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados 
cópia das declarações de bens e rendimentos apre-
sentadas pela Deputada Jaqueline Roriz.

Em discussão o requerimento.
Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Os Deputados e Deputadas que o aprovam per-

maneçam como estão. 
APROVADO.
Há um terceiro requerimento, também do Relator 

Deputado Carlos Sampaio, que requer que seja solici-
tado o compartilhamento das provas obtidas durante a 
investigação realizada no âmbito da CPI da CODEPLAN 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Em discussão o requerimento.
Não havendo quem queira e discutir, em votação.
Os Deputados e Deputadas que o aprovam per-

maneçam como estão. 
APROVADO.
Há mais um requerimento, também do Deputado 

Carlos Sampaio, que requer que seja solicitada à Câma-
ra Legislativa do Distrito Federal cópia das declarações 
de bens e rendimentos apresentados pela Deputada 
Jaqueline Roriz durante o exercício do seu mandato.

Em discussão o requerimento.
Não havendo quem queria discutir, em votação.
Os Deputados e Deputadas que o aprovam per-

maneçam como estão.
APROVADO.
Há mais um requerimento do Deputado Carlos 

Sampaio, que requer seja solicitada ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral cópia da prestação de contas dos gastos 
da Deputada Jaqueline Roriz nas campanhas eleito-
rais de 2006 e 2010.

Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados e Deputadas que o aprovam per-

maneçam como estão. 
Não havendo voto contrário, APROVADO.
Vamos ao último. É o último? Não, é o penúltimo; 

ainda há mais. Também é um requerimento do Deputa-
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do Carlos Sampaio, que requer que seja solicitada ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal cópia dos pro-
cessos nos quais a então Deputada Distrital Jaqueline 
Roriz tenha sido referida de forma direta ou indireta, 
particularmente no que tange às empresas Patamar 
Manutenção de Domínios Ltda. e Sapiens Tecnologia 
da Informação Ltda.

Em discussão o requerimento do Relator.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. 
APROVADO.
Também o Deputado Carlos Sampaio, Relator, 

requer que seja solicitada à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal cópia dos relatórios apresentados por 
ocasião da CPI da CODEPLAN.

Em discussão o referido requerimento.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. APROVADO.
Parece-me que é o último requerimento, pelo 

menos do Deputado Carlos Sampaio, que requer seja 
solicitada à Câmara Legislativa do Distrito Federal có-
pia digitalizada das notas taquigráficas dos pronun-
ciamentos da Deputada Jaqueline Roriz proferidos a 
partir do dia 27 de novembro de 2009 até o final do 
seu mandato.

Em discussão o referido requerimento.
Não havendo quem queira discutir, antes de co-

locá-lo em votação, vou fazer só uma pergunta ao Re-
lator: por que a partir do dia 27 de novembro de 2009?

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Foi 
nessa data, Sr. Presidente, que foi deflagrada a Ope-
ração Caixa de Pandora, e a partir daí muitos foram os 
Parlamentares distritais que foram flagrados em vídeo 
pelo próprio Durval Barbosa, e eles foram submetidos 
a uma CPI, que gerou inclusive, como consequência, a 
cassação de muitos deles. Então, eu acho importante 
que nós tenhamos ciência dos pronunciamentos da 
Deputada Jaqueline Roriz por ocasião dessa CPI que 
se realizou na Câmara Distrital, para que nós saiba-
mos a postura que ela adotou diante dos seus pares 
que foram submetidos a julgamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputados, querem discutir?

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Deputados e as Deputadas que aprovam per-

maneçam como estão. APROVADO.
Acho que do Deputado Carlos Sampaio não te-

mos mais nenhum requerimento.
Algum dos Srs. Deputados ou a Sra. Deputa-

da tem algum requerimento, alguma indagação que 
queira fazer?

Quero esclarecer aos Srs. Deputados e Deputa-
das e à imprensa que hoje mesmo tentarei fazer con-
tato com o Sr. Durval Barbosa para agendar com ele 
uma data, se possível na próxima semana, para que 
ele venha a esta Casa prestar os esclarecimentos que 
o Relator pede. 

Portanto, eu pediria aos Srs. Deputados, que têm 
mostrado realmente que querem dar celeridade a este 
processo, que, se for possível marcar na próxima se-
mana, os senhores compareçam aqui, para que nós 
possamos dar andamento a este processo ouvindo o 
Sr. Durval Barbosa já na próxima semana; se não pu-
der ser logo na próxima, na outra semana. Nós vamos 
garantir, vamos dar todas as garantias possíveis para 
que o Sr. Durval Barbosa venha a esta Casa prestar 
os esclarecimentos.

Portanto, eu agradeço aos senhores a presença.
Não havendo mais nada a discutir, quero encer-

rar a presente sessão, não abrindo mão de tê-los na 
próxima semana, assim que forem convocados. 

Muito obrigado.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa 

Ata da Quarta Reunião Ordinária Realizada 
em vinte e sete de abril de 2011.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e 
onze, às catorze horas e cinquenta minutos, reuniu-se 
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 
14 do Anexo II da Câmara dos Deputados. Registraram 
presença os Deputados Antônio Carlos Mendes Thame, 
Assis Carvalho, Carlos Sampaio, José Carlos Araújo, 
Lúcio Vale, Professora Marcivânia, Ricardo Izar, Sér-
gio Brito e Sibá Machado, membros titulares; Abelardo 
Camarinha, Edio Lopes, Padre Ton e Stepan Nerces-
sian, membros suplentes. Não registraram presença os 
Deputados Ariosto Holanda, Eduardo da Fonte, Jorge 
Corte Real, Mauro Lopes, Onyx Lorenzoni e Wladimir 
Costa. ATA: O Deputado Sérgio Brito requereu a dis-
pensa da leitura da Ata da Terceira Reunião, realizada 
no dia dezenove de abril de dois mil e onze. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: Processo nº 01/11 (Representação nº 01/11), em 
desfavor da Deputada Jaqueline Roriz. Dando início 
aos trabalhos, o Presidente convidou o Deputado Car-
los Sampaio, Relator do Processo, a tomar assento à 
mesa e anunciou a presença do Dr. Rodrigo Alencastro, 
advogado da representada. Ato contínuo, comunicou 
que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em res-
posta a solicitação deste Conselho, encaminhou cópia 
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da declaração de bens e rendimentos apresentada 
pela Deputada Jaqueline Roriz durante o exercício de 
seu mandato com deputada distrital, bem como cópia 
digitalizada das notas taquigráficas dos pronunciamen-
tos proferidos pela parlamentar entre vinte e sete de 
novembro de dois mil e nove e o final de seu mandato 
naquela Casa. Acrescentou que a cópia da declaração 
de bens e rendimentos da representada, já em poder 
deste órgão técnico, é documento resguardado por si-
gilo constitucional. Informou, ainda, encontrarem-se os 
autos do processo na Secretaria do Conselho de Ética, 
ressaltando que os documentos sob sigilo estariam dis-
poníveis somente para vista. A seguir, deu ciência aos 
Conselheiros sobre os entendimentos mantidos com o 
Sr. Durval Barbosa e seus advogados quanto à oitiva 
deste, cujo agendamento, após uma série de acertos 
no tocante a quesitos de segurança e procedimentos 
a serem adotados na inquirição, ficou acordado para 
a quarta-feira, dia quatro de maio de dois mil e onze. 
Esclareceu o Presidente que, em reunião com repre-
sentantes do Ministério Público da União, foi concedi-
da a liberação do depoente, sob a condição de que, 
durante a oitiva, o mesmo fosse ouvido apenas em 
relação ao processo da Deputada Jaqueline Roriz. Em 
seguida, concedeu-se a palavra ao Deputado Carlos 
Sampaio, que manifestou ser favorável ao acesso, por 
parte do advogado da representada, a todos os docu-
mentos disponibilizados para consulta na Secretaria 
do Conselho, sendo-lhe estendidas, até a tomada de 
novas decisões, as mesmas restrições impostas aos 
demais interessados, tendo em vista a existência de 
documentos sigilosos. ENCERRAMENTO: Concluída 
a participação do relator e não havendo mais quem de-
sejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião 
às quinze horas e sete minutos. Os trabalhos foram 
gravados, e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
serão publicadas, juntamente com esta Ata, no Diário 
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Tere-
sinha de Lisieux Franco Miranda, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, assinada pelo Presidente, Deputado 
José Carlos Araújo, será encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Havendo número regimental, declaro aberta a 4ª 
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados.

Convido o Deputado Carlos Sampaio, Relator, a 
tomar assento ao meu lado direito.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata 
da 3ª reunião. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – O Deputado Sérgio Brito pede a dispensa 
da leitura da ata.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, em votação.
Os Deputados que aprovam a ata permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata da 3ª reunião.
Comunicações 
Comunico a presença do Dr. Rodrigo Alencastro, 

advogado da Deputada Jaqueline Roriz.
Correspondência Recebida
Foram expedidos ofícios requerendo os docu-

mentos solicitados pelo Relator na reunião realizada 
no último dia 19 de abril. Já recebemos respostas do 
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
Deputado Patrício, encaminhando cópia das declara-
ções de bens e rendimentos apresentadas pela Depu-
tada Jaqueline Roriz durante o exercício do mandato 
de Deputada Distrital. Esses documentos estão res-
guardados por sigilo constitucional.

O Presidente da Câmara Legislativa encaminhou 
também cópia digitalizada das notas taquigráficas dos 
pronunciamentos da representada, proferidos a par-
tir do dia 27 de novembro de 2009 até o final de seu 
mandato, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Informamos aos nobres conselheiros que os au-
tos do processo encontram-se à disposição de V.Exas. 
na Secretaria do Conselho. Os documentos resguar-
dados por sigilo, conforme comunicação enviada aos 
gabinetes, somente estarão disponíveis para vista na 
Secretaria do Conselho.

Eu gostaria de dar ciência aos nobres colegas 
das gestões que fizemos, com o Relator, junto aos ad-
vogados do Sr. Durval Barbosa, objetivando possibilitar 
que o mesmo aceitasse o nosso convite para prestar 
esclarecimentos aos membros deste Conselho de Ética. 

Comunico a V.Exas. o seguinte: o Deputado Carlos 
Sampaio e eu fizemos exaustivas reuniões e tentativas 
para fazer com que acontecesse nesta Casa a oitiva 
do Sr. Durval Barbosa.

O Sr. Durval Barbosa manifestou o desejo de co-
operar com a Câmara dos Deputados, com este Con-
selho, e prestar todos os esclarecimentos que fossem 
necessários, mas que isso fosse feito nas dependências 
da Polícia Federal. Nós fizemos algumas reuniões com 
os seus advogados, tentando demovê-lo desse dese-
jo, mostrando que esta Casa tem plenas condições de 
segurança para ouvi-lo, sem nenhum problema. Depois 
de algumas conversas e reuniões, hoje, por volta das 
12h15min, das 12h30min, recebemos um telefonema 
da Dra. Margareth, advogada do Sr. Durval Barbosa, 
no qual comunicava que, depois da conversa que ti-
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vemos ontem pela manhã no Conselho de Ética, ex-
pondo como poderíamos abrigar aqui o Sr. Durval para 
fazer o seu depoimento, ela se convenceu e conseguiu 
mostrar ao Sr. Durval que ele teria toda a segurança 
e todas as garantias aqui na Câmara dos Deputados. 
Logicamente, negociamos alguns procedimentos, e ele 
aceitou vir a esta Casa na próxima quarta-feira, às 14 
horas, para prestar esclarecimentos. 

Tivemos de conversar com o Ministério Público. 
E isso o nosso Relator, mais do que qualquer pessoa, 
tinha condições de fazer – e o fez muito bem –, con-
seguindo a liberação para que o Sr. Durval viesse a 
esta Casa prestar esclarecimentos, com a condição de 
que só vai poder falar sobre o affaire Jaqueline Roriz. 
Ele não vai poder falar nada que não seja tratado no 
processo da Deputada Jaqueline Roriz. Então, sobre 
o que não tenha a ver com esse processo ele não vai 
poder falar. 

Nós vamos fazer a oitiva na quarta-feira. Os se-
nhores conselheiros e os Deputados poderão fazer as 
perguntas a ele por meu intermédio – fazem a mim, e 
eu o autorizo a responder às que forem pertinentes. As 
que não forem pertinentes ao assunto objeto da nego-
ciação que fizemos com o Ministério Público... Porque 
ele está sob o regime da delação premiada e tem cer-
tas obrigações e deveres com o Ministério Público, não 
podendo ultrapassar determinadas condições.

Então, nós ouviremos aqui o primeiro depoimento 
deste caso na próxima quarta-feira. Faremos isso em 
sessão aberta, num plenário maior, somente com a 
lotação do plenário. A imprensa poderá estar presen-
te, tanto a escrita quanto a falada e a televisionada. 
Agora, logicamente, tomaremos todas as precauções 
necessárias ao caso, porque o Sr. Durval Barbosa está 
tendo a segurança pessoal garantida pela Polícia Fe-
deral. Ele virá acompanhado da Polícia Federal, e a 
Polícia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, 
tomará todas as providências para que seja resguar-
dada a sua integridade física.

Era isso o que eu gostaria de comunicar a V.Exas. 
O Relator tem alguma coisa a acrescentar. Então, 

com a palavra o Deputado Carlos Sampaio.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. 

Presidente, demais membros deste Conselho, primei-
ramente quero cumprimentar a Presidência do Conse-
lho, particularmente o Presidente José Carlos Araújo, 
pela forma como conduziu essa importante oitiva para 
este Conselho, para o esclarecimento dos fatos, para 
que venham à luz dúvidas que pairam sobre o assunto 
que envolve a Deputada Jaqueline Roriz, uma vez que 
desde o início, nas argumentações – e eu estava sem-
pre presente, com os advogados –, ele sempre ponde-
rou sobre a importância de se resguardar o respeito a 

esta Casa. A presença dele aqui era importante para 
o Conselho, para a Casa, para a sociedade, até para 
demonstrar que ele não tinha receio de falar à Câmara 
dos Deputados e ao Conselho de Ética.

Os argumentos utilizados pelo Sr. Presidente fo-
ram muito bem colocados, os advogados se conven-
ceram. E será o primeiro depoimento público, depois 
de anos, que o Sr. Durval fará, em caso que não está 
sob sigilo aqui no Conselho de Ética nem no inquérito 
em tramitação no qual figura no polo passivo a Depu-
tada Jaqueline Roriz.

Mas acho importante apenas reforçar que, no 
contato que tive com o Dr. Arantes, como interlocutor 
do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral 
da República, ele se reportou à Dra. Raquel, que tam-
bém cuida do caso e ao próprio Procurador-Geral, Dr. 
Gurgel. E ambos foram uníssonos no sentido de que 
não há nenhum problema em ela ser ouvida especifi-
camente sobre o caso Jaqueline Roriz, numa audiência 
pública, uma vez que, repito, não está sob sigilo o in-
quérito que tramita sobre ela. Mas foram peremptórios 
ao afirmar ao Dr. Arantes, que repassou a mim essas 
informações, que não poderia haver nenhum tipo de 
indagação referente aos casos que estão sob sigilo 
ou que não se refiram especificamente à Deputada 
Jaqueline Roriz, sob pena de se quebrar o acordo – e 
na verdade não é a delação propriamente dita, mas 
o acordo de réu colaborador – que dá e impõe a ele 
condições. Se quebradas, ele sai dessa condição e, 
portanto, perde toda a segurança que tem nos casos 
que vem denunciando, dentro de um esquema maior 
de corrupção. 

Queria reforçar apenas isso e dizer que as cau-
telas tomadas pelo Sr. Presidente junto à Polícia Fe-
deral e à Polícia Legislativa da Câmara são mais do 
que suficientes para garantir a ele a sua integridade 
física. Este Plenário terá condições de fazer todas as 
inquirições que entender convenientes. 

Por fim, Sr. Presidente, foi-me passado pela Se-
cretaria – e faço questão de partilhar isso com V.Exa. 
e com os demais membros – um requerimento do 
advogado solicitando acesso a todos os documentos. 

Conversei há pouco com o Dr. Rodrigo e vi que 
a expressão que ele utiliza é exatamente esta: “aces-
so aos documentos”. Como qualquer conselheiro tem 
acesso aos documentos públicos, inclusive aos que 
estão sob sigilo, mas dentro da sala do Conselho, ou 
seja, para compilar os documentos lá mesmo, sem 
poder extrair cópia, peço a compreensão do Dr. Ro-
drigo Alencastro no sentido de que... Não me oponho. 
Muito pelo contrário: os advogados têm todo o direito 
de ter ciência completa do que tange a seus clientes. 
E, portanto, não me oponho a que ele tenha acesso a 
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todos os documentos, inclusive aos sigilosos, com um 
único senão – e isso será decidido pela Presidência; 
estou falando apenas na condição de Relator: de que, 
enquanto sigilosos, assim como os demais membros 
deste Conselho e este Relator só podem compilá-los 
na sala do Conselho, sem extrair cópias, que se esten-
desse também ao advogado essa restrição, por hora. 
Digo “por hora” porque o Ministro Joaquim Barbosa, do 
Supremo, já está por decidir o amplo acesso, inclusive 
com cópias, por parte dos advogados, o que ao meu 
ver é a medida correta. 

Em se adotando essa postura, imediatamente 
também a adotaremos. Como Relator, proporei à Pre-
sidência que permita ao advogado, inclusive, extrair 
cópias, porque é um direito do advogado e é um direito 
constitucional da assistida; ser plena e integralmente 
assistida. Para tanto, nada melhor do que dar acesso 
amplo aos seus advogados a tudo que for pertinente 
ao caso Jaqueline Roriz. 

Faço apenas este pedido de compreensão ao Dr. 
Rodrigo: como até o presente momento ainda não há 
uma manifestação expressa do Ministro Joaquim Barbo-
sa sobre a possibilidade de se extrair cópias, que esse 
compilamento, que esse compulsamento das peças do 
processo seja feito, no que tange às matérias sigilosas 
– quanto ao restante, pode se extrair cópia de tudo –, 
na sala do Conselho, porque temos de resguardar o 
sigilo aqui tal como foi objeto do nosso pedido. Pedimos 
o compartilhamento de informações sigilosas, com a 
confirmação de que manteríamos o sigilo.

Apenas para que não haja quebra é que solicito 
essa compreensão e submeto isso à análise da Pre-
sidência para, no momento oportuno, manifestar-se 
sobre a solicitação feita pelos advogados da Deputada 
Jaqueline Roriz. 

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Obrigado, Sr. Relator. 
Srs. Deputados, espero contar com a presença 

de V.Exas. na próxima quarta-feira. É muito importante 
que V.Exas. estejam presentes para perguntar e tirar 
todas as dúvidas sobre o processo. 

Acho que é uma vitória desta Casa, é uma vitó-
ria do Conselho de Ética, é uma vitória de todos nós 
a vinda do depoente aqui, do Sr. Durval Barbosa, para 
esclarecer todas as nossas dúvidas. 

Agradeço a presença a V.Exas. Alguém tem al-
guma consideração a fazer? (Pausa.)

Se ninguém tem mais nada a dizer, quero avisar 
à imprensa que a sessão será aberta. Logicamente, 
na entrada, a segurança vai tomar as providências ne-

cessárias para resguardar a Comissão e o Sr. Durval, 
pela situação em que ele se encontra. 

Se houver muita gente, se estiver muito cheio, 
vamos colocar um telão na sala ao lado, para dividir 
o público em duas salas. Por medida de segurança, 
vamos pedir à própria segurança da Casa e à Polícia 
Federal que não fique superlotado o ambiente. Em 
determinado momento, se estiver muito cheio, vamos 
fechar a sala e colocar as pessoas que queiram as-
sistir numa sala ao lado, com um telão, para poderem 
assistir a todo o depoimento lá. 

Não tendo mais nada a tratar nesta reunião, 
agradeço a presença a V.Exas. e espero contar com a 
presença de V.Exas. na próxima quarta-feira. 

Está encerrada a sessão.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa 

Ata da Quinta Reunião Ordinária Realizada 
em quatro de maio de 2011.

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e 
onze, às quinze horas e três minutos, reuniu-se o Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, no Plenário 13 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados. Registraram pre-
sença os Deputados, Ariosto Holanda, Carlos Sampaio, 
José Carlos Araújo, Lúcio Vale, Mauro Lopes, Ricardo 
Izar, Sérgio Brito, Sibá Machado e Wladimir Costa, 
membros titulares; Fernando Francischini, Padre Ton, 
Paulo Piau e Vilson Covatti, membros suplentes. Não 
registraram presença os Deputados Antônio Carlos 
Mendes Thame, Assis Carvalho, Eduardo da Fonte, 
Jorge Corte Real, Onyx Lorenzoni e Professora Marci-
vânia. ABERTURA: Antes de dar início aos trabalhos, 
o Presidente manifestou pesar pelo falecimento do 
Consultor Legislativo Flávio Euclydes Ramos Jacopetti, 
que fora designado para assessorar este Conselho, e 
solicitou de todos os presentes um minuto de silêncio. 
ATA: O Deputado Sérgio Brito requereu a dispensa 
da leitura da Ata da Quarta Reunião, realizada no dia 
vinte e sete de abril de dois mil e onze. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM 
DO DIA: Processo nº 01/11 (Representação nº 01/11), 
em desfavor da Deputada Jaqueline Roriz. Dando iní-
cio aos trabalhos, o Presidente convidou o Deputado 
Carlos Sampaio, Relator do Processo, a tomar assento 
à mesa. Presente o Sr. Pedro Rosalino Braule Júnior, 
advogado da representada, o Presidente anunciou que 
os Srs. Rodrigo Alencastro e Eduardo Alckmin, também 
advogados da Deputada Jaqueline Roriz, convidados 
para a reunião, comunicaram a impossibilidade de seu 
comparecimento. Ato contínuo, deu ciência ao Plenário 
de que os advogados do Sr. Durval Barbosa, cujo de-
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poimento fora agendado para esta data, protocolaram, 
no dia vinte e oito de abril de dois mil e onze, petição 
comunicando que o convidado declinara terminante-
mente do convite para prestar esclarecimentos a este 
Conselho. Sobre a questão manifestaram-se os Depu-
tados Fernando Francischini, Carlos Sampaio e Wla-
dimir Costa. De posse da palavra, o Deputado Mauro 
Lopes questionou a competência do Conselho de Ética 
para julgar a representada, tendo em vista o fato de 
que esta não seria parlamentar no período apontado 
na representação. Em resposta, o relator solicitou ao 
Deputado e aos demais membros do Colegiado que 
aguardassem a apresentação do relatório, no qual se 
pretende analisar preliminarmente a possibilidade de 
este Órgão julgar parlamentares que tenham praticado 
atos atentatórios contra o decoro parlamentar anterior-
mente ao início de seus mandatos. Na oportunidade, 
o Deputado Carlos Sampaio, relator, esclareceu aos 
presentes que, apesar da importância da oitiva do Sr. 
Durval Barbosa, não seria seu depoimento impres-
cindível à instrução, visto haver provas documentais 
suficientes para a elaboração do relatório. A propósito 
do questionamento do Deputado Mauro Lopes, o Pre-
sidente lembrou não existir a prerrogativa, por parte do 
Colegiado, de rejeitar preliminarmente representações 
encaminhadas de acordo com as normas vigentes. Em 
continuidade à reunião, foi colocado em discussão o 
Requerimento nº 12/2011, do Deputado Ricardo Izar, 
solicitando a oitiva do Sr. Manoel Costa de Oliveira 
Neto, esposo da Deputada Jaqueline Roriz. Em discus-
são a matéria, manifestaram-se os Deputados Ricardo 
Izar, Carlos Sampaio, Fernando Francischini, Wladimir 
Costa e Mauro Lopes. Em votação, o requerimento foi 
aprovado, anotando-se os votos contrários dos Depu-
tados Mauro Lopes e Wladimir Costa. Antes de encer-
rar a reunião, o Presidente lembrou aos Conselheiros 
quanto à disponibilidade, na Secretaria do Conselho, 
dos autos do processo, ressalvando encontrarem-se 
os documentos resguardados por sigilo, disponíveis 
apenas para vista. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas 
e cinquenta e cinco minutos. Os trabalhos foram gra-
vados, e as notas taquigráficas, após decodificadas, 
serão publicadas, juntamente com esta Ata, no Diário 
da Câmara dos Deputados. E, para constar, eu, Tere-
sinha de Lisieux Franco Miranda, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, assinada pelo Presidente, Deputado 
José Carlos Araújo, será encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª 
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados.

Antes de começar a reunião propriamente dita, 
quero fazer aqui um voto de pesar pelo passamento do 
Dr. Flávio Euclydes Ramos Jacopetti, Consultor des-
ta Casa, que atuava com destaque em várias CPIs e 
havia sido designado para assessorar este Conselho 
nesse processo.

Portanto, com o pesar da Presidência do Conselho 
de Ética pelo passamento do Dr. Flávio Euclydes, peço 
em homenagem a ele 1 minuto de silêncio. (Pausa.)

Encontram-se sobre a bancada cópias da Ata 
da 4ª reunião.

Indago aos Srs. Parlamentares se há necessida-
de da leitura da referida ata.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BRITO – Requeiro 
a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Sérgio Brito pede a dispensa da 
leitura da Ata da 4ª reunião.

Alguém se opõe? (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, em discussão a 

Ata da 4ª reunião do Conselho de Ética. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, em votação.
Os Deputados que concordam permaneçam como 

estão. (Pausa.)
Aprovada.
Como o Deputado Carlos Sampaio já se encon-

tra ao nosso ao lado, anuncio que os advogados da 
Deputada Jaqueline Roriz, Dr. Pedro Borges Júnior, 
Dr. Rodrigo Alencastro e o Dr. Eduardo Alckmin comu-
nicaram a impossibilidade de comparecer à presente 
reunião. Foram convidados e comunicaram da impos-
sibilidade de comparecer.

Comunico aos senhores que no fim da tarde da 
última quinta-feira, os advogados do Sr. Durval Barbosa 
protocolaram petição comunicando que o convidado 
entende serem suficientes as informações já presta-
das e desnecessária sua presença para novos escla-
recimentos, motivo pelo qual declina respeitosamente, 
mas terminantemente, do convite.

Deputados, uma explicação mais detalhada do 
assunto. Eu e o Deputado Carlos Sampaio, aliás, mais 
até o Deputado Carlos Sampaio, fizemos tratativas 
com os advogados do Sr. Durval Barbosa para que 
ele viesse a esta Casa para prestar esclarecimentos 
do vídeo que foi apresentado na televisão e de todo 
o episódio que o envolve com a Deputada Jaqueline 
Roriz. A princípio ele relutou, mas se prontificava a 
que esse depoimento fosse dado na Polícia Federal.

Tanto eu quanto o Relator, Deputado Carlos Sam-
paio, não aceitamos isso. Argumentamos com os se-
nhores advogados que a Casa, a Câmara dos Depu-
tados, o Conselho de Ética garantiriam a integridade 
física de todas as formas para que o Sr. Durval viesse 
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a esta Casa, até porque, em outras ocasiões, em CPIs, 
esta Casa ouviu bandidos, que estavam presos, que 
vieram aqui prestar esclarecimentos, acompanhados 
da segurança da Casa, da polícia legislativa, da Polícia 
Federal, prestar esclarecimentos e nada aconteceu, 
graças a Deus. Então, não era com o Durval Barbosa 
que iria acontecer alguma coisa. Garantimos isso a 
ele. Todas as garantias pedidas nós oferecemos, e ele 
concordou. Nós mandamos o convite, ele aceitou, rece-
beu. Inexplicavelmente, na quinta-feira, às 18h30min, 
recebemos uma carta ele declinando do convite. E, 
pior ainda, além de declinar do convite ele deixou claro 
que não viria nem aqui, nem na Polícia Federal, nem 
em lugar nenhum. Eu fiquei realmente, deverasmente 
espantado com a mudança repentina de atitude do 
Sr. Durval Barbosa. Logicamente, recebi uma carta 
dos seus advogados nos comunicando. Mas, no final 
de semana, uma revista semanal publicou uma nota 
onde falava que o Sr. Durval Barbosa estava sendo 
indiciado – está em segredo de Justiça – por molestar 
duas crianças: uma de 4 anos, uma de 7 anos, que, 
por acaso, eram seus filhos. Então, pode não ter sido 
este o motivo, mas seguramente deve ter contribuído 
para que ele não quisesse vir a esta Casa, em função 
dessa notícia que foi veiculada numa revista de grande 
circulação semanal. 

Isso deixa a gente preocupado, porque nós tí-
nhamos...Não que isso venha empanar ou que venha 
trazer qualquer consequência ao processo, nada. Isso 
não vem. A vinda dele aqui, o depoimento dele era 
apenas mais uma peça ao processo, poderia acres-
centar alguma coisa para o Relator. Mas o Relator já 
tem todos os elementos necessários para a execução 
do seu relatório. Talvez, com a vinda dele, tornasse 
mais rápido, mais breve, porque algumas coisas que 
tivessem que ser pesquisadas pudessem ser dito di-
retamente, o que não aconteceu. 

Portanto, é lastimável essa atitude. Por outro 
lado, nós ficamos até satisfeitos com a não vinda dele, 
porque se ele tivesse confirmado a vinda hoje, depois 
do que saiu nos jornais, talvez, nós, do Conselho, ti-
véssemos... Eu, seguramente, ia consultar os Conse-
lheiros se ainda era interessante ouvi-lo ou não nas 
circunstâncias atuais. 

Portanto, esses foram os fatos.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 

– Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 

– Preocupa-me muito, Presidente, e parece que eu es-
tou assistindo àqueles programas policiais na TV e no 
rádio de quinto escalão, em que o apresentador apa-

rece: “Eu vou, amanhã eu vou falar. Amanhã, vocês 
vão ver o que aconteceu, eu vou contar o nome e vou 
entregar a prova”. E, no dia seguinte, ele desaparece, 
não toca mais no assunto. Está virando brincadeira 
esse Durval Barbosa, está virando brincadeira os ad-
vogados desse delator, que de premiado eu não estou 
vendo mais nada, está virando brincadeira os Procura-
dores da República que estão lidando com esse caso. 
A gente convidou, Sr. Procurador, já na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
o Sr. Roberto Gurgel, a Subprocuradora Raquel, que 
conduz esse caso, para virem debater o assunto: de-
lação premiada. E hoje está a prova cabal de que esse 
instituto está virando “chantagem premiada”. 

Eu vou requerer hoje à Polícia Federal, Sr. Pre-
sidente, que investigue os motivos que levaram o Sr. 
Durval Barbosa a confirmar que estaria aqui presente, 
se há mais algum vídeo que não foi declarado até agora 
ou se mais alguém foi extorquido nesses últimos dias 
para que ele revelasse alguma prova nova. Não é pos-
sível! É uma ação nova, uma surpresa nova a cada dia 
neste caso! Precisamos de uma ação efetiva da Procu-
radoria da República, da Polícia Federal e dos órgãos 
envolvidos. Até quando uma pessoa vai usar a mídia, 
usar este Conselho de Ética. Foi um desrespeito com 
o Sr. Presidente e com o Relator, marcar que estaria 
aqui presente. Estávamos a seu pedido, Sr. Presiden-
te, todos desarmados de espírito, aguardando fazer as 
perguntas através de V.Exa., ter um comportamento 
republicano e perguntar exclusivamente sobre o caso 
Jaqueline Roriz. Então, não justifica, de jeito nenhum. 

Também não é só sobre o Sr. Durval Barbosa que 
temos que falar aqui. Nos corredores deste Congres-
so, falam por todos os cantos que há alguém interes-
sado na cassação da Sra. Jaqueline Roriz e que, na 
divulgação desse caso de pedofilia, tem alguma coisa 
estranha por trás disso. 

Acho que é importante uma posição clara do 
Ministério Público do Distrito Federal em relação à 
divulgação de uma matéria jornalística, neste final de 
semana, respaldada por um delegado da Polícia Civil, 
sobre se há esse caso de pedofilia, se está sob segre-
do de justiça e se é para desmoralizar a testemunha 
principal do mensalão no Distrito Federal. São várias 
perguntas e nossa sensação é de estarmos sendo 
usados pelo Sr. Durval Barbosa. Era isso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Obrigado, Deputado Fernando. Mas há uma 
coisa nesta carta que nos foi enviada sobre o que de-
vemos refletir. Um dos trechos diz o seguinte: “Ocorre, 
contudo, que informes indicam haver movimentação 
de Parlamentares desta Casa, inclusive aqueles que 
foram citados em seus depoimentos...” Isso os advo-
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gados – quero fazer uma ressalva aos advogados e 
advogadas que fizeram o possível para demove-lo de 
não vir, para que viessem aqui. Os advogados tiveram 
toda a boa vontade, tentaram fazer com que ele viesse 
aqui, mas a vontade era dele e ele resolveu não vir. 

Mas diz o seguinte: “Indico haver movimentação 
de Parlamentares desta Casa, inclusive aqueles que 
foram citados em seus depoimentos junto à Procura-
doria-Geral da República e o Departamento da Polícia 
Federal, que, direta ou indiretamente, insatisfeitos com 
as investigações desencadeadas pela Operação Cai�a 
de Pandora, estariam se mobilizando, de alguma for-
ma, a constranger o colaborador ou visando de forma 
oblíqua atingir o seio das diligências em curso.” Ou 
seja, ele diz que outros Deputados desta Casa foram 
citados no seu depoimento sobre a Caixa de Pandora. 
É um caso muito grave. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Coloca novamente a espada sobre a cabeça deste 
Congresso. Ele diz, através do advogado dele, que 
não vem porque outros Deputados, que não são des-
te Conselho de Ética – e o faz justamente para tirar 
o peso nosso sobre o seu depoimento, e estávamos 
desarmados para isso, a seu pedido, Sr. Presidente 
–, que pessoas estão se mobilizando para atacá-lo 
sobre outros temas. 

Acho importante tentarmos mudar a legislação – 
como bem o senhor vem escrevendo – do Conselho de 
Ética. Temos que ter o poder de CPI neste Conselho 
de Ética. Durval Barbosa tinha que estar convocado 
hoje, e outras pessoas que podiam ter interesse na 
não vinda dele, ou outros que tenham interesse que 
ele venha visando outras ações aqui dentro também. 
Senão ficaremos dessa mesma forma, o senhor, uma 
pessoa de referência no seu Estado, tantos anos aqui 
dentro. O Deputado Carlos Sampaio, um promotor de 
Justiça e não conseguimos fazer nada. 

Temos que pressionar o Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia, para que coloque em regime 
de urgência a votação da alteração da legislação do 
nosso Conselho de Ética, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado, o nosso projeto foi colocado em 
pauta na última quinta-feira. O partido PPS pediu a 
sua retirada de pauta porque queria mais tempo para 
apresentar emendas. Acredito que nesta próxima quin-
ta-feira, amanhã, o Presidente vai retorná-lo à pauta, 
e os Srs. Conselheiros terão oportunidade, se quise-
rem, de apresentar emendas ao projeto. Ele vai voltar 
à CCJ, depois à Mesa para o parecer e depois para a 
votação no plenário.

Nós estamos fazendo, eu e o Deputado Carlos 
Sampaio, mas todos os senhores poderiam nos ajudar 

a falar com o Presidente para dar celeridade à votação 
desse projeto, porque nós estamos engessados. O 
Conselho de Ética está engessado, porque não pode 
realmente convocar, só pode convidar e fica sujeito a 
esse tipo de coisa, aos ventos a favor ou contra, o vem 
ou não vem de quem quer que seja. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sr. Pre-
sidente, se me permite apenas uma breve ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Pois não, nobre Relator.

Primeiro, eu quero pedir desculpas por não ter 
perguntado a V.Exa. se queria fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Em 
hipótese alguma, Sr. Presidente. 

Em verdade, eu fui inquirido por muitos e, parti-
cularmente, pelos jornalistas se a não vinda do Durval 
Barbosa comprometeria o relatório como um todo. Eu 
queria esclarecer, em primeiro lugar – agradecendo 
ao Deputado Patrício, da Câmara do Distrito Federal 
–, que todas as provas e depoimentos que foram da-
dos por ele já estão de posse do Conselho. Inclusive 
aqueles que não são sigilosos já estão sendo inclusi-
ve compilados pela própria imprensa. Então, não há 
nenhum comprometimento com relação ao relatório, 
porque todos os elementos de convicção que poderiam 
nortear o meu relatório, que vou submeter à aprecia-
ção deste Conselho, constam dos autos. A vinda dele 
poderia ser elucidativa, no sentido de ser mais um 
elemento de convicção, não no sentido de ser o ele-
mento de convicção imprescindível para o julgamento, 
em hipótese alguma, o que não tira obviamente a re-
levância do que fora dito pelo Deputado Francischini. 
Ou seja, temos de ter esse poder de convocar e de 
requisitar documentos, e não de requerer. Porque, 
quando requeremos documentos, o órgão os envia se 
quiser; quando os requisitamos, se o órgão não envia, 
o responsável responde por crime de desobediência e, 
portanto, obrigatoriamente tem que enviar. 

Informo inclusive que uma emenda constitucio-
nal – uma PEC, e não um projeto de lei –, alterando a 
Constituição para que possamos ter esse poder de con-
vocação e de requisição, de minha autoria, encontra-se 
na Comissão de Constituição e Justiça com parecer fa-
vorável. E no dia da votação, que foi na terça-feira pas-
sada, cinco Deputados, inclusive um do meu partido, 
solicitaram vistas para análise, e a PEC não foi votada 
para que pudesse ser submetida ao Plenário. Então, eu 
me somo ao Deputado Francischini na sua indignação, 
no sentido de este Conselho não ter os poderes ne-
cessários para exercer satisfatoriamente a sua função 
fiscalizatória para propor medidas ético disciplinares. 

Mas, no caso específico, confesso que a prova 
documental é farta, independentemente de adiantar ou 
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prejulgar com relação ao posicionamento que adotarei. 
É farta num sentido ou no outro. E, portanto, a prova 
documental é bastante e suficiente para que possa-
mos elaborar o nosso relatório e sem que tenhamos, 
inclusive, de usar o prazo de 90 dias, que se encerraria 
no dia 23 de junho. 

A minha ideia, eu comentava com o Presiden-
te. Primeiramente, pensamos no início de junho, mas 
conforme o desenrolar das outras oitivas que vão ser 
feitas, que outros Deputados venham a sugerir, ou de 
outros documentos que venham a chegar, é possível 
até que nos adiantemos e apresentemos antes do final 
do mês de maio. Então, esses elementos de convic-
ção já existem, já estão nos autos, o que nos permite 
elaborar o relatório sem comprometimento em razão 
da não vinda do Sr. Durval Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – O projeto do Deputado Carlos Sampaio está 
na pauta da CCJ do dia de amanhã. 

Quero aqui aproveitar e dar as boas-vindas ao 
Deputado Mauro Lopes e também ao Deputado Wla-
dimir. Consta que S.Exa. levou um tempo sumido, mas 
reapareceu aqui hoje, depois de tratamento que está 
fazendo da coluna. Dou as boas-vindas ao Deputado.

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – V.Exa. acabou de pedir a palavra. Com a 
palavra o Deputado Wladimir Costa

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Muito 
obrigado, Presidente José Carlos. Saudações ao que-
rido Estado da Bahia, seu Estado de origem.

Observamos que a intenção do Conselho, colega 
Carlos Sampaio, é a melhor possível para robustecer 
as investigações, para que se implemente, para que 
em hipótese alguma cometa-se injustiça.

Apesar de ter votado a favor do requerimento do 
convite para a oitiva do Durval Barbosa, naquele mo-
mento eu coloquei que acharia extremamente difícil, 
até por orientação e a própria crise de estrelismo, por-
que hoje o Durval Barbosa se sente uma verdadeira 
celebridade nacional, um homem que está acima do 
bem e do mal. Durval Barbosa considera-se hoje, no-
bre Presidente, uma pessoa 100% blindada por causa, 
como bem disse nosso colega, da tal delação premiada.

Então, ele acha que nada vai atingi-lo. Esse caso 
da pedofilia ou suposto crime horrendo que ele come-
teu contra os seus próprios filhos, e já nos antecipamos 
e temos informações de jornalistas especializados no 
jornalismo investigativo de que as provas são tremen-
damente robustas que pesam contra ele sobre essa 
questão dos crimes de pedofilia contra os próprios fi-
lhos. E que fique bem claro que essas denúncias do 

escândalo do mensalão do DEM não pairam agora. 
Isso já vem há bastante tempo.

Ele se sente, portanto, um herói nacional, total-
mente blindado, em plenas condições de enfrentar 
qualquer poder. Ele acha que agora fica a granel, fa-
zendo sensacionalismo, denuncia um e deixa outros 
na fila para denunciar em outras oportunidades. Um 
tabuleiro cheio de pessoas.

Em seus recentes depoimentos ele se referiu a 
esta Casa e a pessoas, envolvendo quase 100% dos 
todos os partidos. Qual o motivo de ele imediatamen-
te não dar nome aos bois? Por que ele não vem aqui, 
depõe dizendo que foi a, b, c ou d, e que cada um ar-
que com suas consequências? O ônus da prova cabe 
a quem acusa. Então, ele, ao acusar, vai ter que pro-
var, porque há muitas pessoas que, até nos provarem 
o contrário, são figuras extremamente éticas, pessoas 
com 10 mandatos ao qual ele se reportou e que estão 
aqui dentro desta Casa.

Durval Barbosa para mim, sinceramente, é um 
lixo humano, é um homem sem moral, um homem 
irresponsável, um homem que não tem uma única 
vírgula em sua biografia de dignidade, porque se ele 
fosse homem ele viria aqui, não se acovardaria. Vive 
se escondendo atrás da delação premiada, apontan-
do para a, para b. 

Estou lendo atentamente todas as denúncias que 
pesam contra a Deputada Jaqueline Roriz. Estou me 
aprofundando bastante para que a minha consciência 
não me leve a cometer uma injustiça a favor ou contra 
a Parlamentar.

Eu só gostaria de colaborar e dizer que o Conse-
lho de Ética vem fazendo o seu papel. Se ele não quis 
comparecer, problema dele. Mas a Justiça, podem ter 
certeza, de Deus não vai falhar. E vamos nos esforçar 
bastante para que a justiça dos homens também se 
faça presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Obrigado, Deputado.

Com a palavra o Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Sr. Presi-

dente, caro colega Carlos Sampaio, Relator no caso da 
Deputada Jaqueline Roriz, eu quero aqui, como mem-
bro do Conselho de Ética, valorizar nosso Parlamento, 
mas também trabalhar como se fosse um magistrado, 
sem perseguição e fazer uma coisa dentro da minha 
consciência, para votar, exatamente para valorizar esta 
Casa, uma vez que estou feliz de estar aqui já com 
cinco mandatos. Acho que temos de zelar pelo bom 
conceito do Parlamento.

Mas não podemos cometer usurpação de com-
petência do Poder Judiciário. Não conheço bem o re-
latório, já que ele ainda não foi apresentado, mas a 
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princípio, pelo que estou ouvindo falar, está repetindo 
o caso do castelo, que a imprensa alardeou tanto, sen-
do que ele não tinha nada a ver com o Conselho de 
Ética. O castelo do Edmar Moreira foi feito muito antes 
de ele ser Parlamentar, tanto que depois eles tiraram 
completamente o caso do castelo do que estava se 
tratando aqui dentro.

É o mesmo caso da Jaqueline Roriz. Quando hou-
ve o caso desse Barbosa, ela era uma cidadã comum. 
Ela não era Parlamentar, não. Ela não era Parlamen-
tar. Então, como é que nós vamos fazer o julgamento 
de uma coisa, quando ela não era Parlamentar? Ou 
é problema do Poder Judiciário, ou, se for problema 
de arrecadação de recursos para campanha eleitoral, 
é problema do TSE. Não é problema do Parlamento, 
porque o que nós temos de ver aqui, dentro do Conse-
lho de Ética, é o comportamento de um Parlamentar, 
conforme o que está no art. 55 da nossa Constituição, 
que dispõe:

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 
ou Senador: 

........................ ..................................... .
II – cujo procedimento for declarado in-

compatível com o decoro parlamentar;”

Quer dizer, é um ato praticado durante o seu 
mandato. Então, para nós examinarmos esse caso da 
Jaqueline Roriz, para ter validade e ser julgado aqui 
dentro, teríamos de retroagir também o mandato dela, 
a 2006. Vamos retroagir o mandato dela a 2006 e aí 
julgá-la aqui dentro. Mas, se nós não podemos retro-
agir o mandato dela a 2006, porque ela foi eleita ago-
ra em 2010, como é que podemos julgar um ato que 
não era da nossa competência? Não é competência 
nossa tratar deste assunto aqui dentro. Não é da nos-
sa competência.

Então, esse é o meu pensamento, com todo o 
respeito ao nosso colega, a S.Exa., o Deputado Carlos 
Sampaio. Mas nós estamos aqui mexendo com uma 
coisa que não é da nossa competência. É assunto de 
2006, quando ela era cidadã comum. Não é caso de 
decoro parlamentar. Quando cometeu esse ato, junto 
com esse Barbosa, ela não pertencia à nossa Casa. En-
tão, não nos compete entrar exatamente nesse mérito.

Muito obrigado. 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Nem Dis-

trital ela era. Era nada. Era cidadã comum. Então, se 
ela cometeu qualquer ato ilícito, é problema do Poder 
Judiciário. E nós estaremos aqui fazendo usurpação 
de competência do Poder Judiciário.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Depu-
tado Mauro Lopes, permita-me.

Eu compreendo perfeitamente o entendimento de 
V.Exa. Eu só pediria, não só a V.Exa., mas tambám aos 
demais membros do Conselho, que aguardassem o relató-
rio, porque ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira 
parte, vamos abordar exatamente a possibilidade de este 
Conselho julgar Parlamentares que praticaram atos ante-
riores ao início do seu mandato. É exatamente a preliminar. 

Depois desta preliminar – e o argumento cer-
tamente é diverso do que o que V.Exa. coloca –, que 
pode entender, não pelo argumento de V.Exa. mas por 
outro argumento, que sim ou que não, que esta Casa 
já deliberou pelo sim e pelo não, e eu tendo a buscar 
justamente uma uniformização para este Conselho, 
nós vamos abordar o mérito.

Então, existe uma preliminar. E, se for entendido, 
na primeira parte do relatório, que nós não temos le-
gitimidade, não teria nem sentido apreciar a segunda 
parte. Mas eu só pediria aos membros deste Conselho...

Essa preliminar é muito mais complexa dos que os 
fatos em si. Por quê? Porque ela demanda um estudo 
doutrinário, ela demanda um estudo jurídico bastante 
aprofundado, porque não há nenhum precedente no 
Supremo Tribunal Federal – nenhum precedente – de 
julgamento por esta Casa de Parlamentar, por fatos 
anteriores ao mandato. Não porque ele não conceba, 
mas porque nunca foi submetido à análise dele um 
fato como o dela. Ele vai ter de pronunciar-se também 
pela primeira vez, assim como nós, caso os advogados 
dela batam às portas da mais alta Corte deste País. 

Portanto, eu só peço que tenhamos essa calma 
para analisar, porque os casos julgados pelo Supremo 
sempre exigiam – exigiam, não; refaço aqui a minha fala 
–, sempre foram casos nos quais o Parlamentar prati-
cou o fato anteriormente ao mandato, mas quando era 
Parlamentar também federal. Só quatro casos foram jul-
gados, os quatro nessa hipótese. O que não quer dizer 
que o Supremo não conceba a outra hipótese. Para os 
casos a ele submetidos ele deu essa análise. Sobre esse 
outro caso, se for submetido a ele, caso semelhante ao 
da Deputada Jaqueline Roriz, ele terá de manifestar-se.

Então, eu só pediria que aguardássemos, porque 
é uma tese complexa, jurídica, lógica e que demanda 
realmente uma doutrina bastante aprofundada. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Pela ordem.
É o seguinte: é a mesma coisa para a pessoa 

inimputável...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Deputado, por favor. Só um minutinho. Vou 
lhe conceder a palavra. Antes, porém, queria pedir a 
V.Exa. o seguinte: o Conselho de Ética, ao receber uma 
representação, não tem outro caminho, ele é obrigado. 
Está no Regimento...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Ah, sim!
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Ele é obrigado. Então, o que estamos fazen-
do aqui é o que manda o Regimento. Nós temos de 
analisar, nós temos de instruir essa representação e 
trazer para os senhores.

Agora, não podemos simplesmente pegar a re-
presentação porque achamos que foi fato anterior e 
jogar na lata do lixo ou botar no arquivo. Temos de 
trazer para a apreciação dos senhores. 

E há uma preliminar do advogado da Deputada 
Jaqueline, inclusive pedindo exatamente... questio-
nando o Conselho sobre isso. Então, o Relator, antes 
de entrar no mérito da questão, vai ter de responder a 
essa preliminar. Aí, então, entrará ou não. 

Portanto, qualquer juízo que possamos fazer aqui 
pode estar sujeito a interpretação de prejulgamento. 
É por isso que peço aos senhores um pouco de paci-
ência. Não vamos emitir por enquanto nenhum juízo 
de valor, para que amanhã não se interprete que nós 
do Conselho estamos preconcebidos a isso ou àquilo. 

Com a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Eu vou 

aguardar com muita serenidade. Sei exatamente do 
conceito e do valor do nosso nobre colega Carlos 
Sampaio, mas só vou dar um exemplo: uma pessoa 
inimputável – um índio ou mesmo um menor – comete 
um crime; aí vão esperar ela completar a maioridade 
para depois condená-la. É outro caso.

Nós aqui temos de julgar decoro parlamentar no 
exercício do mandato parlamentar, que compete a esta 
Casa. Ela não era candidata a nada na época – à Câ-
mara Federal. Ela não era candidata, era uma cidadã 
comum. Então, esse...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Não! Não 

era, não. Ela não era Deputada.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Candidata! 

Mas candidata pode se eleger ou não. Até então, até 
antes de ser diplomado, é cidadão comum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Mauro, por favor. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Mas eu 
vou aguardar com serenidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – No bojo da representação há um fato que 
também pega exatamente no decorrer do seu manda-
to, que é o pagamento do escritório político com verba 
indenizatória.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Eu tenho 
conhecimento disso. O senhor vai me permitir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Eu sei que o senhor tem! Eu também tenho. 
Mas nós temos de analisar. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Mas não é 
pagamento de escritório, não. É pagamento de condo-
mínio. O condomínio não é pagamento ao marido dela...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Sim, Deputado...

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – O Tiri-
rica gastou dinheiro, pagou num resort em Fortaleza, 
e ninguém trouxe ele para o Conselho de Ética. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Só um 
minutinho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Eu sei, Deputado. Deputado Mauro, por fa-
vor. Eu sei disso, mas nós não podemos...

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Vamos 
trazer o Tiririca para o Conselho de Ética. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Porque o senhor sabe e eu sei, eu não pos-
so ignorar o que há na representação. O Relator tem 
de chegar na representação e tem de falar. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Tem de 
interpretar bem. Eu sei!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Então, nós temos de esperar, pessoal. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Mas não 
foi pagamento de aluguel de escritório. Foi pagamento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – O Tiririca, Deputado... Não há nenhuma re-
presentação. V.Exa. pode pedir ao seu partido que faça 
uma representação.

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Só es-
tou dando um exemplo. Temos até o caso de um cole-
ga que supostamente teria pago motel com dinheiro 
público. Supostamente!

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Sr. Pre-
sidente, despesa de condomínio não é do dono do 
imóvel. Despesa de condomínio é despesa conjunta 
do condomínio e não do dono do imóvel, entendeu? 
Então, não foi pago o aluguel do imóvel ao marido dela. 
Foram pagas, isto sim, apenas taxas de condomínio 
ao condomínio. Não tem nada a ver. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado, nós temos de esperar isso como 
relatório.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Mas o Re-
lator vai ter cuidado. Tenho certeza de que ele vai agir 
com muita isenção, porque nós aqui temos de agir com 
muita isenção, como magistrados. Realmente, vou ver 
com muita atenção o relatório do nobre colega Carlos 
Sampaio, porque, se verificar tudo e houver qualquer 
ilícito, estou pronto para apoiar o relatório, tranquila-
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mente. Até então... Não vi nada até agora que pos-
sa comprometer dentro do mandato da Parlamentar. 
Decoro Parlamentar até agora eu não encontrei. Mas 
vamos aguardar o relatório. 

Fico muito grato pela atenção de V.Exa. Obrigado.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 

– Sr. Presidente, o senhor é um magistrado. Essa é a 
posição que vemos do senhor. Por isso esse debate 
democrático é importante.

Acho importante também falarmos com os funcio-
nários da Câmara e perguntar: se algum deles tivesse 
cometido algum ato ilícito antes de entrar aqui, teria 
sido admitido em concurso público? Eu acho que não.

Acho que, se o Promotor Carlos Sampaio ou ou-
tros tantos funcionários públicos tivessem cometido 
um ilícito antes de ingressar no serviço público, não 
teriam entrado no serviço... Então, é uma discussão 
bonita, alegre...

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Cole-
ga, permita-me. A sua profissão é Delegado de Polícia 
Federal. É isso?

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Também. Quantos são mandados embora da Aca-
demia Nacional da Polícia Federal?

Então, eu acho que é um debate democrático.
O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Con-

cordo.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI – 

Acho que a Câmara dos Deputados é bonita por termos 
posições as mais antagônicas possíveis, mas importan-
tes para criarmos uma doutrina a partir de agora, sobre 
como vamos poder agir.

Meu pai, já falecido, Deputado, dizia que eu era 
teimoso. Eu continuo sendo teimoso e confiando em 
que vamos conseguir virar a página. E vocês, que es-
tão aqui há muito tempo, vão poder nos ajudar a virar 
a página e mostrar que o Congresso realmente faz 
justiça naqueles casos que precisam de justiça.

O Deputado Mauro Lopes defende a Polícia Ro-
doviária Federal há muitos anos. Eu sempre o assistia 
na TV Câmara. Eu respeito a sua posição, mas acho 
que o castelo não influenciou na eleição do Deputado 
do castelo. Acho que, se aquelas imagens tivessem 
vindo a público antes... Então, é isso, só o debate.

Respeito, com todo o carinho, a posição de vo-
cês, mas já que o nosso magistrado, o Presidente do 
Conselho de Ética, está permitindo hoje a opinião dos 
membros do Conselho, queria apresentar a minha tam-
bém, com todo o respeito.

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Espero 
que, quando o colega cansar do exercício do mandato 
de Deputado Federal, ao voltar para a instituição Polícia 
Federal, exerça o cargo de Corregedor, porque, dentro 

mesmo da instituição Polícia Federal, a Corregedoria, 
o sistema está sendo muito complacente. O que tem 
de “neguinho bronqueado” dentro da Polícia Federal, 
por tráfico, por roubo, por transações... E continuam 
recebendo, continuam lá, e ainda não ganharam a rua. 
Tenho certeza de que, quando o colega chegar lá, vai 
botar essa quadrilha na rua, que fica poluindo uma ins-
tituição de respeito e de uma imagem tão boa perante...

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-
NI – Sr. Presidente, eu acho... 

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Vou 
concluir, colega. Não precisa pedir ao Presidente.

Que o colega vá dar um jeito nisso, vá tirar essa 
minoria da Polícia Federal que se envolve em tráfico, 
em roubo de cargas e tantos ilícitos que vocês sabem 
que ocorrem.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Sr. Presidente, eu respeito o nobre Deputado e sei da 
sua origem. Com a sua voz bonita, a gente já sabe a ori-
gem da rádio.

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – (Ri-
sos.) Obrigado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Eu gostaria de pedir, ainda por sermos funcionários 
públicos e termos a obrigação de indicar os atos ilícitos, 
sob pena do crime de prevaricação, e é importante, que 
o Conselho de Ética encaminhasse à Polícia Federal 
todos esses nomes. Eu participei de várias operações. 
Infelizmente – isso não é legal –, eu prendi delegados 
da Polícia Federal, prendi agentes da Polícia Federal 
envolvidos em corrupção.

Acho importantíssima a sua colocação e gostaria 
que o senhor indicasse os nomes, para que possamos 
encaminhar à Corregedoria, ao Diretor. Eu sei que...

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Não 
precisa, colega! Você sabe, você é de lá, você é lá 
de dentro!

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 
– Mas eu acho importante, Deputado.

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Não 
precisa. Você tem de prestar contas à sociedade des-
sa ajuda. Você é um Parlamentar e representa bem a 
sua instituição. Você sabe, mais do que nunca, quem 
é que presta e quem não presta da Polícia Federal!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Wladimir...

O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Eu falo 
que 99% é de gente que trabalha com espírito públi-
co, com ética e com respeito, mas tem uma minoria ali 
que, lamentavelmente, tenta enlamear a imagem da 
Polícia Federal. E você sabe bem a quem eu me refiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Deputado Wladimir...
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O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – É o 
debate democrático, nobre colega.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Eu não tenho dúvida de que é um debate 
democrático, mas esse debate democrático não vai 
acrescentar nada ao Conselho neste caso. Vamos 
nos ater, por enquanto... Vamos nos concentrar por 
enquanto no processo e aguardar o relatório.

O fato de estar uma representação no Conselho 
e de ter sido designado um Relator... Nós não desig-
namos Relator para condenar ninguém. O Relator está 
aqui exatamente para apurar os fatos e trazer à luz, 
para os senhores conselheiros, um estudo de tudo o 
que achou e mostrar qual é o caminho que ele achou. E 
nós, os conselheiros todos, vamos seguir o seu relató-
rio ou não. Agora, ele tem de desenvolver um trabalho 
dentro do que está no Regimento. Há uma preliminar, 
que ele vai examinar; há o mérito da questão, que ele 
vai trazer ou não.

Portanto, não devemos nos precipitar – se foi 
antes, se foi depois. Vamos aguardar. Tenho confiança 
plena no Relator, um Deputado experiente, bacharel 
em Direito e que exerceu por muito tempo a função 
de promotor. E também, já como Vereador ou Depu-
tado Estadual, exerceu essa mesma função que exer-
ce aqui. Portanto, tenho plena confiança no senso de 
justiça do Deputado Carlos Sampaio. E nos senhores 
também! De todos os senhores. Por isso esse Conse-
lho foi formado pelos senhores, para que possamos 
examinar, à luz do que o Relator trouxer a esta Casa, 
o julgamento que vamos fazer. E nós não somos a 
última instância. A instância maior, que vai realmente 
resolver, se for o caso, é o plenário da Casa, onde 513 
Deputados poderão votar.

Portanto, qualquer comentário sobre o mérito 
desta questão eu acho prematuro. Não devíamos en-
trar. Agradeço aos senhores.

Há um requerimento do Deputado Ricardo Izar, 
para a oitiva do Sr. Manoel Neto, referente à Instrução 
Probatória da Representação nº 1, de 2011 (Proces-
so nº 1, de 2011), contra a Deputada Jaqueline Roriz:

“Senhor Presidente, na qualidade de membro 
deste conselho, requeiro a V.E�a., nos termos regi-
mentais, a oitiva do senhor Manoel Costa de Oliveira 
Neto, marido da senhora deputada Jaqueline Roriz, 
representada no processo em epígrafe, por considerar 
esse depoimento de grande importância à elucidação 
dos fatos.”

Bom, os senhores sabem que, no vídeo que 
apareceu... Também quero informar aos senhores 
que a perícia está sendo esperada hoje – do laudo. 
O Procurador-Geral da República ficou de nos reme-
ter os autos do processo, a perícia do vídeo que foi 
passado. Aparece o Sr. Durval Barbosa, a Deputada 
Jaqueline Roriz...

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – (Fora do 
microfone. Inaudível.) Uma cidadã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Hoje Deputada. Estou falando do presente, 
hoje, e não do passado.

E o senhor seu marido recebendo uma quantia 
em dinheiro.

O Deputado Ricardo Izar conversou comigo e fa-
lou que – e é verdade – os jornais noticiaram que houve 
outros repasses, além desse. E ele pode esclarecer se 
estava nos outros, quanto foi, quando foi. É uma coisa 
que vai também servir para os autos.

Portanto, coloco em votação o requerimento do 
Deputado Ricardo Izar.

Os Deputados que queiram discutir...
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-

NI – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Primeiro, desculpe-me, deixe-me passar a 
palavra ao Deputado Ricardo Izar, para que ele possa 
justificar o seu requerimento.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Per-

mita-me fazer uma questão de ordem. Peço desculpas 
aos colegas.

Foi marcada uma audiência hoje com o Ministro 
Fux, às 16 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 
Araújo) – Está na imprensa.

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Está 
na imprensa. Peço escusas e me antecipo dizendo-me 
favorável ao requerimento. Não vejo nenhum proble-
ma na oitiva do Sr. Manoel. Peço escusas porque terei 
de me retirar, mas deixo antecipadamente o meu voto 
favorável ao requerimento de V.Exa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Com a palavra o Deputado Ricardo Izar, para 
justificar o seu requerimento. Depois, o nobre Deputa-
do Fernando Francischini falará. 

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Sr. Pre-
sidente, na verdade, o senhor já justificou por mim o 
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motivo, mas acho que é importante também porque, 
além de saber quanto, quando, até quando foram es-
sas ajudas? Isso que é importante nessas oitivas que 
queremos fazer com o Sr. Manoel. 

Quero aproveitar também, porque fiquei um pouco 
de fora da discussão, estava ouvindo, mas o Deputado 
Wladimir falou alguma coisa sobre o estrelismo do Sr. 
Durval. Concordo com tudo o que você falou e concordo, 
principalmente, quando você falou sobre a justiça de Deus. 
Mas a justiça dos homens eu ainda preciso que ela me 
prove que existe. Nós tivemos casos aqui, no Conselho 
de Ética, a um tempo atrás, parecidos com este, de al-
guém que participou de esquemas, que foi o dedo-duro 
e que virou estrela, mas até hoje a Justiça não nos mos-
trou... O Conselho fez o seu papel, o Plenário fez o seu 
papel, e até agora não vimos, não ouvimos da Justiça se 
ela funciona mesmo. Então, eu discordo só nesse ponto.

E o motivo, a justificativa, o Presidente já colocou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-

jo) – Com a palavra o Deputado Fernando Francischini.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI 

– Sr. Presidente, somos favoráveis ao requerimento.
Não sei se há acordo com os advogados para o 

comparecimento do Sr. Manoel ou se houve contato. 
Porque se não novamente a gente votar um requeri-
mento aqui, e mais uma testemunha pode se negar a 
comparecer. Não sei se o autor do requerimento tem 
acordo com os advogados do Sr. Manoel para que ele 
compareça...

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHI-

NI – Então, eu voto favoravelmente, acho importante 
esse debate, mas coloco novamente que pode ser 
que a gente esteja, na próxima reunião do Conselho 
de Ética, de novo aqui sem a testemunha presente 
no Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Deputado Fernando, da mesma forma como hoje, 
em que convocamos a sessão para a oitiva de Durval 
Barbosa, mas o fato de ele não ter vindo não fez com 
que nós cancelássemos a sessão, porque tínhamos 
outros assuntos a tratar, como temos este.

Nós só convocaremos a próxima reunião caso 
haja testemunha para ser ouvida. Caso não haja, nós 
não vamos convocar. Porque o próprio Relator já me 
disse que tem elementos suficientes. É lógico que a 
oitiva de qualquer um que venha... Inclusive, a defe-
sa apresentou três testemunhas aqui, e nós já vamos 
convidá-las para o mesmo dia. Porque, se não vier um, 
pelo menos as três testemunhas da defesa deverão 

vir. Então, nós não vamos perder tempo, nós vamos 
apenas ganhar tempo, ao convidá-los para o mesmo 
dia. Portanto, se não vierem, paciência, vamos ouvir 
os que vierem. Se não vier ninguém, não vamos ouvir 
ninguém, e o Relator vai apresentar o seu relatório.

E ele já me confidenciou que quer apresentar o 
relatório antes do final do mês, ou seja, antes do pra-
zo previsto para encerrar os 90 dias deste processo. 
Portanto, estamos tranquilos, calmos, com muita tran-
quilidade, porque o Relator está realmente debruçado 
sobre esse problema, e nós vamos ter certeza absoluta 
de que a justiça será feita.

Deputado Wladimir.
O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – Sr. 

Presidente, reconheço a boa intenção do nobre cole-
ga Ricardo Izar – não sei se Filho ou Júnior. (Risos.)

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Júnior.
O SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA – É Júnior, 

não é? Tive o prazer de conviver em inúmeros deba-
tes com o seu pai, com muita sapiência, uma credibi-
lidade, um espírito ético para poucos neste País, que 
presidiu por tanto tempo aqui, e nós tivemos o prazer 
de conviver com ele.

Em que pese a sua boa intenção, eu vou votar 
contra o requerimento porque observo que o marido da 
Jaqueline não tem nada com que contribuir. As supos-
tas provas estão no vídeo. Estão lá. Ele não é Parla-
mentar, ele não pertence a esta Casa, não tem porquê.

Nós temos tanta coisa para fazer: Código Flores-
tal, PEC 300, reforma política. Estamos extremamente 
ocupados para ficarmos perdendo tempo. E a gente 
sabe que também não vem. Vai ser uma estratégia do 
advogado. Nós vamos aprovar... Advogado criminalista 
nenhum, que esteja advogando para quem quer seja, 
ia dizer: “Olha, vá lá.” Para quê? “Não vá. Você não é 
obrigado a ir.” Não tem nenhum instrumento de lei que 
diga: “Você é obrigado a ir, porque se não você vai ser 
conduzido, se não você vai ser preso.” E aí não virá.

Então, não percamos tempo. Vamos focar as in-
vestigações na Deputada Jaqueline Roriz, porque nós 
vamos prestar um grande serviço ao País.

Sou contra o requerimento do colega.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos 

Araújo) – Respeito a opinião de V.Exa.
Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Com todo 

o respeito a Ricardo Izar... E estou lembrando do pai 
dele. Você lembra do quanto ele era amigo da gente?

Eu tenho saudade do seu pai, viu? Sinceramente, 
era um companheiro.
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Mas eu realmente sou contra, porque este Con-
selho é para julgar desvio de comportamento de Par-
lamentares. E, em 2006, no requerimento dele aí, não 
havia nenhum Deputado Federal envolvido. Em 2006. 
Não há nenhum envolvido em 2006. Não havia Parla-
mentar, Deputado Federal, envolvido nessa época, em 
2006. Jaqueline era uma cidadã comum. Então, acho 
que não justifica ouvir coisas de 2006.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR – Sr. Presi-
dente, no caso, o Durval, quando prestou esclarecimen-
to, ele disse que o marido dela recebeu, por diversas 
vezes, o valor. Então, a gente sabe até quando ele 
recebeu. Mas até quando ele recebeu? Não chegou a 
2010? Isso aí a gente não sabe.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – (Fora do 
microfone. Inaudível.) Ele não é Parlamentar! Ele não 
é Deputado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Araú-
jo) – Deputado Mauro, não é privilégio deste Conselho 
ter como testemunha só Parlamentar. Muitas testemu-
nhas não eram desta Casa, em vários processos que 
por aqui passaram.

Portanto, é o desejo do Parlamentar, membro 
deste Conselho, e devemos ouvir.

Deputados, alguém mais quer discutir? (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discutir, encer-

rada a discussão.
Em votação.
Os Deputados que aprovam o requerimento fi-

quem como estão. (Pausa.)
Aprovado por maioria, com o voto contrário dos 

Deputados Mauro Lopes e Wladimir Costa.
Portanto, não tendo mais nada a tratar, declaro 

encerrada a sessão. Antes, porém, informo aos nobres 
conselheiros que os autos do processo encontram-se 
à disposição dos senhores na Secretaria do Conse-
lho. Os documentos resguardados por sigilo somente 
estarão disponíveis para vista na Secretaria.

Portanto, está encerrada a sessão.
ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso 

das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea “a”, 
do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CAROLI-
NE DE PAULA SILVA, ponto nº 120.086, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 

Deputados, que exerce na Representação do Partido 
Republicano Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GEORGE 
HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA, ponto nº 117.820, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GIZELI 
NICOSKI, ponto nº 119.952, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JÔNA-
THAS SILVA SANTOS, ponto nº 119.795, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, JOSÉ ALÉSSIO DE FREITAS DIAS, ponto nº 
120.480, do cargo em comissão de Assessor Técni-
co, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia na Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do Depar-
tamento de Comissões, a partir de 23 de maio de 2011.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, KARLA LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA ROSA, 
ponto nº 118.586, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, 
a partir de 18 de maio de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARI 
LUCIA CELESTINO MAGARÃO, ponto nº 120.437, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA 
AUXILIADORA ALVES COSTA ARAÚJO, ponto nº 
120.497, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
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de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Líder do Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MILA 
NEIVA FERREIRA, ponto nº 120.252, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAMELLA 
SUYANNE NOLASCO DE LIMA, ponto nº 114.463, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THAIS 
MARIA PIRES, ponto nº 119.625, do cargo em comis-
são de Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos Depu-
tados, a partir de 23 de maio de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WALTER 
SOARES PEREIRA DE SOUZA, ponto nº 120.431, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CAROLINE DE PAULA SILVA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da República, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-
14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, EMMANUELLE LAMOUNIER LE-
MES para exercer, no Gabinete do Líder do Governo 
na Câmara dos Deputados, o cargo em comissão de 
Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, GEORGE HENRIQUE BARBOSA 
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Se-
cretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, ITALO JULIANO ALVES DE 
SALLES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Social Cristão, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 
8.112, de 1990, JÔNATHAS SILVA SANTOS para exercer, 
no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LEONAM FERNANDES DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARI LUCIA CELESTINO MAGA-
RÃO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Social Cristão, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, MARIA AUXILIADORA AL-
VES COSTA ARAÚJO para exercer, no Gabinete do 
Líder do Partido Social Cristão, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-
15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARIA AUXILIADORA MIRANDA 
LEAL para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Social Cristão, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARILIA CARVALHO PEREIRA 
para exercer, na Representação do Partido Republi-
cano Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, WESLEY NUNES DE CASTRO 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 25 de maio de 2011. – 
Marco Maia, Presidente.
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Otoniel Lima - PRB 

Pastor Marco Feliciano - PSC 

Paulo Freire - PR 

Paulo Maluf - PP 

Paulo Pereira da Silva - PDT 

Paulo Teixeira - PT 

Penna - PV 

Ricardo Berzoini - PT 

Ricardo Izar - PV 

Ricardo Tripoli - PSDB 
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Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - DEM 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 

Homero Pereira - PR 

Júlio Campos - DEM 

Neri Geller - PP 

Roberto Dorner - PP 

Ságuas Moraes - PT 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 

Erika Kokay - PT 

Izalci - PR 

Jaqueline Roriz - PMN 

Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 

Ricardo Quirino - PRB 

Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Delegado Waldir - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - DEM 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jorge Pinheiro - PRB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela - PMDB 

Marina Santanna - PT 

Pedro Chaves - PMDB 

Roberto Balestra - PP 



Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 

Sandro Mabel - PR 

Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Biffi - PT 

Fabio Trad - PMDB 

Geraldo Resende - PMDB 

Giroto - PR 

Mandetta - DEM 

Marçal Filho - PMDB 

Reinaldo Azambuja - PSDB 

Vander Loubet - PT 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 

Alex Canziani - PTB 

Alfredo Kaefer - PSDB 

Andre Vargas - PT 

André Zacharow - PMDB 

Angelo Vanhoni - PT 

Assis do Couto - PT 

Cida Borghetti - PP 

Dilceu Sperafico - PP 

Dr. Rosinha - PT 

Edmar Arruda - PSC 

Eduardo Sciarra - DEM 

Fernando Francischini - PSDB 

Giacobo - PR 

Hermes Parcianello - PMDB 

João Arruda - PMDB 

Leopoldo Meyer - PSB 

Luiz Carlos Setim - DEM 

Luiz Nishimori - PSDB 

Moacir Micheletto - PMDB 

Nelson Meurer - PP 

Nelson Padovani - PSC 

Osmar Serraglio - PMDB 

Ratinho Junior - PSC 

Reinhold Stephanes - PMDB 

Rosane Ferreira - PV 

Rubens Bueno - PPS 

Sandro Alex - PPS 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin - PP 

Gean Loureiro - PMDB 

Jorge Boeira - PT 

Jorginho Mello - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Mauro Mariani - PMDB 



Onofre Santo Agostini - DEM 

Pedro Uczai - PT 

Rogério Peninha Mendonça - PMDB 

Ronaldo Benedet - PMDB 

Valdir Colatto - PMDB 

Zonta - PP 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 

Alceu Moreira - PMDB 

Alexandre Roso - PSB 

Assis Melo - PCdoB 

Bohn Gass - PT 

Danrlei de Deus Hinterholz - PTB 

Darcísio Perondi - PMDB 

Enio Bacci - PDT 

Fernando Marroni - PT 

Giovani Cherini - PDT 

Henrique Fontana - PT 

Jerônimo Goergen - PP 

José Otávio Germano - PP 

Jose Stédile - PSB 

Luis Carlos Heinze - PP 

Luiz Noé - PSB 

Manuela D'ávila - PCdoB 

Marco Maia - PT 

Marcon - PT 

Mendes Ribeiro Filho - PMDB 

Nelson Marchezan Junior - PSDB 

Onyx Lorenzoni - DEM 

Osmar Terra - PMDB 

Paulo Pimenta - PT 

Pepe Vargas - PT 

Renato Molling - PP 

Ronaldo Nogueira - PTB 

Ronaldo Zulke - PT 

Sérgio Moraes - PTB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: Lira Maia (DEM) 

2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB) 

3º Vice-Presidente: José Nunes (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões 

Beto Faro Luci Choinacki 

Bohn Gass Miriquinho 
Batista 

Jesus 
Rodrigues Padre Ton 

Josias Gomes Valmir 
Assunção 

Marcon Waldenor 
Pereira 

Vander Loubet 1 vaga 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 

Celso 
Maldaner 

Antônio 
Andrade 

Leandro Vilela Edinho Araújo 

Moacir 
Micheletto 

Elcione 
Barbalho vaga do 

PR 

Paulo Piau Lelo Coimbra 

Pedro Chaves 
vaga do PDT 

Lucio Vieira 
Lima 

Reinhold 
Stephanes Valdir Colatto 

PSDB  

Domingos 
Sávio Alfredo Kaefer 

Hélio Santos Duarte Nogueira 

Luiz Nishimori 
Raimundo 
Gomes de 

Matos 

Reinaldo 
Azambuja 

Wandenkolk 
Gonçalves 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PP  

Arthur Lira vaga 

do PR 
Afonso Hamm 

vaga do PSDB 

Carlos Magno 
vaga do PSB 

Lázaro Botelho 
vaga do PR 

Dilceu 
Sperafico Neri Geller 

Luis Carlos 
Heinze Roberto Dorner 

Zonta (Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Abelardo 
Lupion vaga do 

Bloco PV, PPS 

Heuler Cruvinel 
vaga do Bloco PV, PPS 

Jairo Ataíde vaga 

do PSB 
Luiz Carlos 

Setim 

José Nunes Marcos Montes 
vaga do PSB 

Lira Maia Onofre Santo 
Agostini 

Paulo Cesar 
Quartiero vaga do 

PSB 

Onyx Lorenzoni 
vaga do PSB 

Ronaldo 
Caiado 

1 vaga 

Vitor Penido 
vaga do PSDB  

PR  



Davi Alves 
Silva Júnior Aelton Freitas 

Homero 
Pereira 

Diego Andrade 
vaga do PRB 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Fernando 
Coelho Filho 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PDT  

Zé Silva Giovanni 
Queiroz 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Moreira 
Mendes César Halum 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PTB  

Josué 
Bengtson Celia Rocha 

Nilton 
Capixaba 

Nelson 
Marquezelli 

 

Sérgio Moraes 
vaga do PP 

PSC  

Nelson 
Padovani Antônia Lúcia 

PCdoB  

Edson Pimenta João Ananias 

PRB  

Heleno Silva (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32  

Telefones: 3216-6403/6404/6406  

FAX: 3216-6415  

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Gladson Cameli (PP) 

1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP) 

2º Vice-Presidente: Raul Lima (PP) 

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Miriquinho 
Batista 

Francisco 
Praciano 

Padre Ton Professora 
Marcivania 

Taumaturgo 
Lima Zé Geraldo 

PMDB  

Marinha Raupp Átila Lins 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) José Priante 

1 vaga Luciano Moreira 

PSDB  

Dudimar Hélio Santos vaga 



Paxiuba do PP 

Marcio Bittar Luiz Carlos vaga 

do PR 

 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

 
1 vaga 

PP  

Carlos Souza Luis Carlos 
Heinze 

Gladson 
Cameli 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Neri Geller vaga 

do PMDB  

Raul Lima vaga 

do Bloco PV, PPS  

DEM  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Cesar 
Quartiero 

1 vaga 1 vaga 

PR  

2 vagas Lúcio Vale 

 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Laurez Moreira Glauber Braga 

Valtenir Pereira 
vaga do DEM  

PDT  

Giovanni 
Queiroz Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Arnaldo Jordy 
vaga do PSDB 

 

Lindomar 
Garçon 

PTB  

1 vaga Ronaldo 
Nogueira 

PSC  

Zequinha 
Marinho Antônia Lúcia 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 1 vaga 

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires  

Local: Anexo II - Sala T- 59  

Telefones: 3216-6432  

FAX: 3216-6440  

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Bruno Araújo (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC) 

3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos 
Almeida Beto Faro 

Emiliano José Biffi 

Gilmar 
Machado 

Dalva 
Figueiredo 

Newton Lima 
Fernando 

Marroni 

Sibá Machado Joseph 
Bandeira 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) Josias Gomes 

(Dep. do PRTB (Dep. do PR 



ocupa a vaga) ocupa a vaga) 

PMDB  

Hermes 
Parcianello 

Benjamin 
Maranhão vaga do 

PMN 

Hugo Motta Júnior Coimbra 

Marllos 
Sampaio Manoel Junior 

Rogério 
Peninha 
Mendonça 

Wilson Filho 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

Wladimir Costa 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio 
Imbassahy 

Eduardo 
Azeredo 

Bruno Araújo Paulo Abi-ackel 

Manoel 
Salviano 

Rodrigo de 
Castro 

Ruy Carneiro 
Romero 

Rodrigues 

PP  

Beto Mansur Carlos Souza 

Missionário 
José Olimpio Renzo Braz 

Sandes Júnior Waldir 
Maranhão 

DEM  

Arolde de 
Oliveira Eli Correa Filho 

Júlio Campos Rodrigo Maia 
vaga do PTB 

Marcos Montes Walter Ihoshi 

 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PR  

Dr. Adilson 
Soares 

Davi Alves Silva 
Júnior vaga do PT 

Francisco 
Floriano 

Gorete Pereira 
vaga do PMDB 

José Rocha Izalci 

 
Milton Monti 

 

Wellington 
Roberto 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Edson Silva 

Pastor Eurico 
vaga do PTB Luiz Noé 

Paulo Foletto 
vaga do PCdoB  

Ribamar Alves 
 

PDT  

Miro Teixeira Brizola Neto 

Salvador 
Zimbaldi 

Félix Mendonça 
Júnior 

Bloco PV, PPS  

Lindomar 
Garçon 

Fábio Ramalho 
vaga do DEM 

Paulo Wagner Stepan 
Nercessian 

Sandro Alex vaga 

do PTB 
(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Arnon Bezerra 

(Dep. do Bloco (Dep. do DEM 



PV, PPS ocupa 
a vaga) 

ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia 
vaga do PT 

Stefano Aguiar 
vaga do Bloco PV, PPS 

Marcelo Aguiar 
vaga do PMDB 

Takayama vaga do 

PMDB 

Ratinho Junior Zequinha 
Marinho 

Silas Câmara 
vaga do PMN  

PCdoB  

Luciana Santos 
vaga do PMDB 

Evandro 
Milhomen 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga)  

PRB  

Cleber Verde Jhonatan de 
Jesus 

Márcio Marinho 
vaga do PTdoB  

PMN  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira  

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49  

Telefones: 3216-6452 A 6458  

FAX: 3216-6465  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: João Paulo Cunha (PT) 

1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT) 

3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon Assis Carvalho 

Jilmar Tatto Décio Lima 

João Paulo 
Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo 
Lima 

Gabriel 
Guimarães 

José Mentor Márcio Macêdo 

Luiz Couto Marina Santanna 

Nelson 
Pellegrino 

Nazareno 
Fonteles 

Odair Cunha Pedro Eugênio 

Ricardo 
Berzoini Pedro Uczai 

Rubens Otoni Sérgio Barradas 
Carneiro 

Vicente 
Candido 

Sibá Machado 

PMDB  

Almeida Lima 
Francisco 
Escórcio 

Arthur Oliveira 
Maia Gean Loureiro 

Carlos Bezerra 
vaga do PMN João Magalhães 

Danilo Forte Leandro Vilela 

Eduardo 
Cunha 

Mauro Lopes vaga 

do PSB 

Fabio Trad vaga 

do Bloco PV, PPS 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

Marçal Filho (Dep. do PSC 



vaga do PSC ocupa a vaga) 

Mauro 
Benevides 3 vagas 

Mendes 
Ribeiro Filho  

Osmar 
Serraglio  

Solange 
Almeida  

Wilson Filho 
 

PSDB  

André Dias Bruna Furlan 

Bonifácio de 
Andrada 

Bruno Araújo 

Cesar Colnago 
vaga do PTB Carlos Sampaio 

João Campos Fernando 
Francischini 

Jorginho Mello 
Luiz Fernando 
Machado vaga do 

DEM 

Jutahy Junior 
Nelson 

Marchezan 
Junior 

Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PP  

Dimas Fabiano Cida Borghetti 

Esperidião 
Amin Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Roberto 
Teixeira 

Rebecca Garcia 
vaga do PTB 

Vilson Covatti Roberto Balestra 

 
Sandes Júnior 

DEM  

Efraim Filho Alexandre Leite 

Felipe Maia Arolde de 
Oliveira 

Mendonça 
Filho José Nunes 

Mendonça 
Prado 

Pauderney 
Avelino 

Onyx 
Lorenzoni 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PR  

Anthony 
Garotinho Gorete Pereira 

Henrique 
Oliveira Jaime Martins 

Maurício 
Quintella 
Lessa 

Maurício 
Trindade 

Ronaldo 
Fonseca Sandro Mabel 

Vicente Arruda (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Edson Silva Gonzaga 
Patriota 

Gabriel Chalita Laurez Moreira 

Sandra 
Rosado Valtenir Pereira 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Brizola Neto José Carlos 
Araújo 

Félix 
Mendonça 
Júnior 

Wolney Queiroz 

Marcos 
Medrado 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Vieira da 
Cunha vaga do  



PSB 

Bloco PV, PPS  

Fábio 
Ramalho Alfredo Sirkis 

Roberto Freire Moreira Mendes 
vaga do PMDB 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sandro Alex 

 
Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá 

João Lyra 

Paes Landim Nilton Capixaba 

(Dep. do 
PSDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSC  

Pastor Marco 
Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sérgio Brito vaga 

do PMDB 

 
Silas Câmara 

PCdoB  

Delegado 
Protógenes Chico Lopes 

Evandro 
Milhomen Daniel Almeida 

PRB  

Antonio 
Bulhões 

Cleber Verde vaga 

do PR 

 
Vitor Paulo 

PMN  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Fábio Faria vaga do 

PDT 

 
Walter Tosta 

PTdoB  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) Lourival Mendes 

Secretário(a): Rejane Salete Marques  

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21  

Telefones: 3216-6494  

FAX: 3216-6499  

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: Roberto Santiago (PV) 

1º Vice-Presidente: César Halum (PPS) 

2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PV) 

3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Joseph 
Bandeira 

Carlinhos 
Almeida 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Cláudio Puty 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

João Paulo 
Cunha 

1 vaga Weliton Prado 

PMDB  

Gean Loureiro 
vaga do PT Fabio Trad 

Raimundão Nilda Gondim 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga)  

PSDB  



Carlos Sampaio Rogério 
Marinho 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PP  

Iracema Portella Aline Corrêa 

João Leão 
(Licenciado) 1 vaga 

DEM  

Eli Correa Filho 
Augusto 

Coutinho vaga do 

PSDB 

Walter Ihoshi Felipe Maia 

 

Hugo 
Napoleão 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Ana Arraes Valadares 
Filho 

PDT  

José Carlos 
Araújo 

Marcos 
Medrado 

Reguffe vaga do PT 
 

Wolney Queiroz 
vaga do PR  

Bloco PV, PPS  

César Halum vaga 

do PMDB 
Antônio 
Roberto 

Ricardo Izar vaga 

do PSDB 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PR 

Roberto 

Santiago 

PTB  

Nelson 
Marquezelli Silvio Costa 

PSC  

Deley 
Carlos 

Eduardo 
Cadoca 

Lauriete vaga do 

PMDB  

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152  

Telefones: 3216-6920 A 6922  

FAX: 3216-6925  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: João Maia (PR) 

1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS) 

2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco 
Praciano 

Jesus 
Rodrigues 

Miguel Corrêa Jorge Boeira 

Ronaldo Zulke Luiz Alberto 

PMDB  

Camilo Cola Fátima Pelaes 



Natan Donadon Osmar Terra 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Romero 
Rodrigues 

Carlos Roberto 
vaga do DEM 

Valdivino de 
Oliveira Mara Gabrilli 

 
Otavio Leite 

PP  

Renato Molling Simão Sessim 

 

Vilson Covatti 
vaga do PMDB 

DEM  

Fernando 
Torres 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PR  

João Maia Giacobo vaga do 

PHS 

 

Wellington 
Fagundes 

PSB  

Antonio 
Balhmann Dr. Ubiali 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 

PDT  

Ângelo Agnolin Damião 
Feliciano 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Guilherme 
Mussi 

PTB  

João Lyra Jorge Corte 
Real 

José Augusto 
Maia vaga do Bloco 

PV, PPS  

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PHS  

Felipe Bornier 
vaga do PMDB 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga)  

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes  

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33  

Telefones: 3216-6601 A 6609  

FAX: 3216-6610  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Manoel Junior (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 

3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eliane Rolim Artur Bruno 

Fernando 
Marroni João Paulo Lima 

José de Filippi José Guimarães 

PMDB  

Francisco 
Escórcio vaga do 

PTB 
Adrian vaga do PRP 

Genecias 
Noronha vaga do 

PSL 

Edinho Araújo 
vaga do PSL 



João Arruda Flaviano Melo 

Manoel Junior Hugo Motta 

Mauro Mariani Teresa Surita 

PSDB  

Bruna Furlan Alberto Mourão 

William Dib (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto Arthur Lira vaga do 

PSDB 

Roberto Dorner 
vaga do PDT Roberto Teixeira 

DEM  

Heuler Cruvinel (Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

PR  

Zoinho 
João Carlos 

Bacelar vaga do 

PRTB 

 
Paulo Freire 

PSB  

Leopoldo 
Meyer Audifax 

PDT  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  

Rosane 
Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

José Chaves 

PRTB  

(Dep. do PRB (Dep. do PR 

ocupa a vaga) ocupa a vaga) 

PRP  

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSL  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Iracema Marques  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  

Telefones: 3216-6551/ 6554  

FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Luiz Couto 

Edson Santos Marcon 

Erika Kokay Vicentinho 

Janete Rocha 
Pietá vaga do PTB  

PMDB  

3 vagas Fabio Trad 

 
Íris de Araújo 

 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Marco Tebaldi Rogério 



(Licenciado) Marinho 

1 vaga (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PP  

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Jair Bolsonaro 

DEM  

1 vaga Paulo 
Magalhães 

PR  

Liliam Sá Anderson 
Ferreira 

PSB  

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) Keiko Ota 

 

Luiza 
Erundina vaga do 

PMDB 

PDT  

Manato Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Henrique 
Afonso 

Geraldo Thadeu 
vaga do PP  

PTB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Josué 
Bengtson 

PSOL  

Chico Alencar Jean Wyllys 

PRP  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

PTC  

(Dep. do PMN (Dep. do 

ocupa a vaga) PTdoB ocupa 
a vaga) 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185  

Telefones: 3216-6571  

FAX: 3216-6580  

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Fátima Bezerra (PT) 

1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro 
Molon 

Biffi Angelo 
Vanhoni 

Fátima Bezerra Eliane Rolim 

Nazareno 
Fonteles Emiliano José 

Paulo Pimenta José de Filippi 
vaga do PMDB 

Pedro Uczai vaga 

do PDT Newton Lima 

Reginaldo Lopes 
vaga do PRB 

Rui Costa vaga 

do PRB 

Ságuas Moraes 
vaga do PSC  

Waldenor 
Pereira vaga do PP  

PMDB  

Gastão Vieira Mauro 
Benevides vaga 



do PR 

Joaquim Beltrão Osmar 
Serraglio 

Lelo Coimbra Pedro Chaves 
vaga do PDT 

Professor 
Setimo Renan Filho 

Raul Henry vaga do 

PP 

Rogério 
Peninha 

Mendonça 

Thiago Peixoto 
(Licenciado) 

(Dep. do 
PSOL ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de 
Andrada 

Pinto Itamaraty Eduardo 
Barbosa 

Rogério Marinho Jorginho Mello 
vaga do PP 

 

Nelson 
Marchezan 

Junior 

PP  

Waldir Maranhão Esperidião 
Amin 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) José Linhares 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSDB ocupa a 

vaga) 

DEM  

Luiz Carlos 
Setim 

Eleuses Paiva 

Nice Lobão João Bittar 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Izalci (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Freire 
(Dep. do 

PMDB ocupa a 
vaga) 

Tiririca (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Dr. Ubiali 
Ariosto 

Holanda vaga do 

PR 

Luiz Noé Gabriel Chalita 

 

Romário vaga do 

PR 

 
1 vaga 

PDT  

Paulo Rubem 
Santiago Oziel Oliveira 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Penna 

Stepan 
Nercessian 

Rosane 
Ferreira 

PTB  

Alex Canziani 
Danrlei de 

Deus 
Hinterholz 

PSC  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Alice Portugal Jandira 
Feghali 

PRB  



(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Jairo Luís Brod  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170  

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628  

FAX: 3216-6635  

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 

1º Vice-Presidente: Luciano Moreira (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira 

Assis Carvalho José Mentor 

Cláudio Puty Odair Cunha 

José Guimarães Policarpo 

Pedro Eugênio Reginaldo 
Lopes 

Pepe Vargas Ricardo 
Berzoini 

Rui Costa vaga do 

PDT 
Zeca Dirceu vaga 

do PDT 

Valmir 
Assunção vaga do 

PMDB  

PMDB  

José Priante Arthur Oliveira 
Maia 

Júnior Coimbra Celso Maldaner 
vaga do PR 

Luciano Moreira Eduardo Cunha 

Lucio Vieira 
Lima 

Genecias 
Noronha 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Lelo Coimbra 
vaga do Bloco PV, PPS 

 

Reinhold 
Stephanes 

 

Solange 
Almeida 

PSDB  

Alfredo Kaefer 
Antonio Carlos 

Mendes Thame 

Rui Palmeira Marcus 
Pestana 

Vaz de Lima Valdivino de 
Oliveira 

PP  

Aguinaldo 
Ribeiro 

José Otávio 
Germano 

Jerônimo 
Goergen Paulo Maluf 

Márcio Reinaldo 
Moreira 1 vaga 

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde 

Júlio Cesar João Bittar 

Pauderney 
Avelino vaga do 

Bloco PV, PPS 
Lira Maia 

1 vaga 
 

PR  

Aelton Freitas João Maia 

Maurício 
Trindade Luciano Castro 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Maurício 
Quintella Lessa 

vaga do PTB 

(Dep. do PMDB 



ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Jose Stédile 

Fernando 
Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  

João Dado André 
Figueiredo 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Arnaldo Jardim 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTB  

Jorge Corte 
Real 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Marcelo Aguiar 

PCdoB  

1 vaga (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PRB  

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

Ricardo Quirino 
vaga do PCdoB 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136  

Telefones: 3216-6654/6655/6652  

FAX: 3216-6660  

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Sérgio Brito (PSC) 

1º Vice-Presidente: Carlos Brandão (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PT) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Devanir Ribeiro 

Jorge Boeira Edson Santos 

Sérgio Barradas 
Carneiro Eudes Xavier 

PMDB  

Alexandre 
Santos Edinho Bez 

Edio Lopes vaga 

do PP Eduardo Cunha 

João Magalhães (Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

Marcelo Castro 
vaga do PSC  

Nelson Bornier 
 

PSDB  

Carlos Brandão Carlaile 
Pedrosa 

Delegado Waldir Manoel 
Salviano 

Fernando 
Francischini vaga 

do PTB 

Vanderlei 
Macris vaga do PSC 

 

Vaz de Lima 
vaga do PTB 

PP  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) Carlos Magno 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) Sandes Júnior 

DEM  

Antonio Carlos Davi 



Magalhães Neto Alcolumbre 

Rodrigo Maia Mendonça 
Filho 

PR  

Wellington 
Roberto 

Anthony 
Garotinho vaga do 

PSB 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

Dr. Paulo 
César 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PDT  

Ademir Camilo João Dado 

 

Marcos 
Medrado vaga do 

PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Moreira 
Mendes 

PTB  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira 
vaga do PP 

Deley vaga do 

PCdoB 

Sérgio Brito vaga 

do Bloco PV, PPS 
(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga)  

PCdoB  

Osmar Júnior (Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Regina Pereira Games  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161  

Telefones: 3216-6671 A 6675  

FAX: 3216-6676  

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 

2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 

3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro Fátima Bezerra 
vaga do PR 

Fernando 
Marroni 

Leonardo 
Monteiro 

Paulo Pimenta Marina 
Santanna 

Ságuas Moraes 
vaga do PR 

Miriquinho 
Batista 

 

Pedro Uczai 
vaga do PMDB 

PMDB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 
 

PSDB  

Luiz Fernando 
Machado 2 vagas 

1 vaga 
 

PP  

Roberto Britto 2 vagas 

Waldir 



Maranhão 

DEM  

Paulo 
Magalhães 1 vaga 

PR  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga 
vaga do PMDB Jose Stédile 

Luiza Erundina 
 

PDT  

Sebastião Bala 
Rocha 

Paulo Rubem 
Santiago 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) 

Arnaldo Jordy 

PTB  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) Antonio Brito 

PSC  

Silas Câmara Erivelton 
Santana 

PCdoB  

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 1 vaga 

Secretário(a): Sônia Hypolito  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122  

Telefones: 3216-6692 / 6693  

FAX: 3216-6700  

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Giovani Cherini (PDT) 

1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT) 

2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

3º Vice-Presidente: Penna (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo 
Monteiro Assis do Couto 

Márcio 
Macêdo Domingos Dutra 

Marina 
Santanna Fernando Ferro 

Zé Geraldo 
vaga do PSOL 

Taumaturgo 
Lima vaga do PP 

PMDB  

Valdir Colatto Fernando Jordão 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

Moacir 
Micheletto 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga)

Paulo Piau vaga do 

PTB 

 

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Nelson 
Marchezan 
Junior 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Ricardo Tripoli Marcio Bittar 

PP  

Rebecca 
Garcia vaga do 

PMDB 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Toninho 
Pinheiro  

DEM  

Claudio 
Cajado vaga do 

PSB 
Marcos Montes 



Irajá Abreu 
 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Bernardo 
Santana de 

Vasconcellos vaga 

do PRTB 

 
Homero Pereira 

PSB  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

Givaldo 
Carimbão 

PDT  

Giovani 
Cherini 

Miro Teixeira 

Oziel Oliveira 
vaga do PMDB  

Bloco PV, PPS  

Augusto 
Carvalho vaga do 

PTB 
1 vaga 

Penna vaga do 

PRTB  

Sarney Filho 
 

PTB  

(Dep. do Bloco 
PV, PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete 

PSOL  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) Chico Alencar 

PRTB  

(Dep. do Bloco 
PV, PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142  

Telefones: 3216-6521 A 6526  

FAX: 3216-6535  

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP) 

1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM) 

3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Fernando Ferro Gilmar 
Machado 

Gabriel 
Guimarães Padre João 

Luiz Alberto Ronaldo 
Zulke 

Weliton Prado (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Adrian 
Alexandre 

Santos vaga do 

PCdoB 

Aníbal Gomes Edio Lopes 

Antônio Andrade João Arruda 

Edinho Bez vaga do 

PSB 
Leonardo 

Quintão 

Fernando Jordão Professor 
Setimo 

Luiz Otavio vaga do 

PCdoB 
(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Ronaldo Benedet 
vaga do PTB  

Wladimir Costa 
 



PSDB  

Berinho Bantim André Dias 

Luiz Fernando 
Machado vaga do 

PSB 

Carlos 
Brandão 

Paulo Abi-ackel Domingos 
Sávio 

Sergio Guerra vaga 

do PSC  

Wandenkolk 
Gonçalves  

PP  

José Otávio 
Germano 

Aguinaldo 
Ribeiro 

Luiz Fernando 
Faria 

Carlos Souza 
vaga do PT 

Simão Sessim Dimas 
Fabiano 

 
Luiz Argôlo 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo 
Lupion 

Onofre Santo 
Agostini 

Fernando 
Torres 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Júlio Campos 

PR  

Bernardo 
Santana de 
Vasconcellos 

Aracely de 
Paula 

João Carlos 
Bacelar 

Laercio 
Oliveira 

PSB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Antonio 
Balhmann vaga 

do PMDB 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Ribamar 
Alves 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos Ângelo 
Agnolin 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

Guilherme Mussi 
vaga do DEM  

PTB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Sabino 
Castelo 
Branco 

PSC  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Nelson 
Padovani 

PCdoB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa 

a vaga) 

PRB  

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

George Hilton 
vaga do PSB 

 

(Dep. do 
PTdoB ocupa 

a vaga) 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56  

Telefones: 3216-6711 / 6713  

FAX: 3216-6720  

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 



2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva 

Dalva 
Figueiredo Carlos Zarattini 

Décio Lima Janete Rocha 
Pietá 

Dr. Rosinha Jilmar Tatto 

Henrique 
Fontana 

Leonardo 
Monteiro 

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) Paulo Pimenta 

PMDB  

Átila Lins Almeida Lima 

Flaviano Melo André Zacharow 

Geraldo 
Resende vaga do 

PP 

Marcelo Castro 
vaga do PSB 

Íris de Araújo Raul Henry vaga 

do PMN 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Berinho Bantim 

Carlos Alberto 
Leréia Luiz Nishimori 

Eduardo 
Azeredo 

Reinaldo 
Azambuja 

PP  

Cida Borghetti Beto Mansur 

Jair Bolsonaro Missionário 
José Olimpio 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) Renato Molling 

DEM  

Fábio Souto Claudio Cajado 

Hugo Napoleão Mandetta 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) José Rocha 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) Vicente Arruda 

PSB  

Gonzaga 
Patriota 

Abelardo 
Camarinha 

Jefferson 
Campos 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Damião 
Feliciano 

Salvador 
Zimbaldi 

Sebastião Bala 
Rocha Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis 
Augusto 

Carvalho vaga do 

PSC 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PMDB 

Geraldo Thadeu 
vaga do PMDB 

Roberto de 
Lucena vaga do 

PTdoB 
Roberto Freire 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 

 

Paes Landim 
vaga do PMDB 



PSC  

Takayama 
(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PCdoB  

Aldo Rebelo Perpétua 
Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125  

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737  

FAX: 3216-6745  

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT) 

3º Vice-Presidente: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon 

Benedita da 
Silva 

Domingos 
Dutra 

Dalva 
Figueiredo 

Nelson 
Pellegrino Emiliano José 

PMDB  

Alberto Filho Edio Lopes 

Marllos 
Sampaio Fátima Pelaes 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Mauro Lopes 

PSDB  

Fernando 
Francischini Carlos Sampaio 

João Campos 
vaga do PSC 

Delegado 
Waldir 

Romero 
Rodrigues 

Pinto Itamaraty 
vaga do Bloco PV, PPS 

 

William Dib vaga 

do PP 

PP  

Arthur Lira (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Jair Bolsonaro (Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Mendonça 
Prado 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

Ronaldo 
Fonseca 

PSB  

Keiko Ota Gonzaga 
Patriota 

 

Pastor Eurico 
vaga do DEM 

PDT  

Enio Bacci Sergio Zveiter 
(Licenciado) 

Bloco PV, PPS  

Stepan 
Nercessian 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 



PTB  

José Augusto 
Maia 

Arnaldo Faria 
de Sá 

PSC  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 

Delegado 
Protógenes 

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo  

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C  

Telefones: 3216-6761 / 6762  

FAX: 3216-6770  

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Padre João (PT) 

2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 

3º Vice-Presidente: Professora Marcivania (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva Dr. Rosinha 

Chico D'angelo Erika Kokay 

Padre João Henrique 
Fontana 

Professora 
Marcivania Pepe Vargas 

Rogério 
Carvalho Ságuas Moraes 

PMDB  

André 
Zacharow Danilo Forte 

Darcísio 
Perondi 

Geraldo 
Resende 

Elcione 
Barbalho 

Marllos 
Sampaio 

Nilda Gondim Raimundão 

Osmar Terra 
vaga do Bloco PV, PPS 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Saraiva Felipe 
 

Teresa Surita 
vaga do PSC  

PSDB  

Eduardo 
Barbosa Andreia Zito 

Marcus Pestana Cesar Colnago 

Raimundo 
Gomes de 
Matos 

João Campos 

PP  

Aline Corrêa Cida Borghetti 
vaga do PR 

José Linhares Iracema 
Portella 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Toninho 
Pinheiro 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Eleuses Paiva Alexandre Leite 

Lael Varella Ronaldo Caiado 

Mandetta (Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

PR  

Dr. Paulo César Davi Alves Silva 
Júnior 

(Dep. do (Dep. do PP 



PCdoB ocupa a 
vaga) 

ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Givaldo 
Carimbão Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

Sueli Vidigal Salvador 
Zimbaldi 

Bloco PV, PPS  

Henrique 
Afonso 

Dr. Aluizio 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Roberto de 
Lucena 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria 
de Sá 

Celia Rocha vaga 

do PP 
Eros Biondini 

vaga do DEM 

PSC  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias 
vaga do PR  

PRB  

Jhonatan de 
Jesus 

Acelino Popó 
vaga do PP 

 

Antonio 
Bulhões 

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145  

Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786  

FAX: 3216-6790  

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Silvio Costa (PTB) 

1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Policarpo Nelson 
Pellegrino 

Vicentinho Rogério 
Carvalho 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio 
Perondi 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Edinho Bez vaga 

do PT 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Elcione 
Barbalho 

1 vaga Leonardo 
Quintão 

 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 

PSDB  

Andreia Zito João Campos 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) Jutahy Junior 

(Dep. do PTB (Dep. do PTB 



ocupa a vaga) ocupa a vaga) 

PP  

Roberto 
Balestra 

Luiz Fernando 
Faria 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

DEM  

Augusto 
Coutinho Efraim Filho 

1 vaga Irajá Abreu 

PR  

Gorete Pereira 
vaga do PMDB 

Henrique 
Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Luciano Castro 
 

Sandro Mabel 
vaga do PRB  

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  

Flávia Morais 
vaga do PP 

André 
Figueiredo vaga 

do PP 

Paulo Pereira 
da Silva 

Sebastião Bala 
Rocha 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Roberto 
Santiago 

PTB  

Eros Biondini 
vaga do PSDB 

Alex Canziani 
vaga do PSDB 

Ronaldo 
Nogueira vaga do 

Jovair Arantes 

PSDB 

Sabino Castelo 
Branco vaga do 

PMDB  

Sérgio Moraes 
vaga do PT  

Silvio Costa 
 

Walney Rocha 
vaga do Bloco PV, PPS  

PSC  

Erivelton 
Santana Filipe Pereira 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 

Daniel Almeida 
vaga do PSB 

Manuela D'ávila 
vaga do PMDB 

PRB  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Heleno Silva 

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva  

Local: Anexo II, Sala T 50  

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807  

FAX: 3216-6815  

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: Jonas Donizette (PSB) 

1º Vice-Presidente: Romário (PSB) 

2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 

3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton Chico D'angelo 



Luci Choinacki Vicente Candido 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Benjamin 
Maranhão Edinho Bez 

Renan Filho Hermes 
Parcianello 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Joaquim Beltrão 

PSDB  

Carlaile 
Pedrosa 

Rui Palmeira 

Otavio Leite Ruy Carneiro 

PP  

Afonso Hamm Roberto Britto 

Renzo Braz (Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Professora 
Dorinha Seabra 

Rezende 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) Giroto 

 

José Rocha vaga 

do Bloco PV, PPS 

PSB  

Domingos 
Neto vaga do DEM 

Jefferson 
Campos 

Jonas 
Donizette  

Romário vaga do 

DEM  

Valadares 

Filho vaga do PT 

PDT  

André 
Figueiredo Dr. Jorge Silva 

 
Manato vaga do PT 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PTB  

Danrlei de 
Deus 
Hinterholz 

Arnon Bezerra 
vaga do PP 

 
Walney Rocha 

PSC  

Carlos 
Eduardo 
Cadoca 

Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado 
Protógenes 

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior  

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833  

FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Edson Ezequiel (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  



Devanir Ribeiro José Airton 

Geraldo 
Simões Rubens Otoni 

Zeca Dirceu Vander Loubet 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola 

Edson Ezequiel 
Francisco 

Escórcio vaga do 

PTB 

Leonardo 
Quintão vaga do 

PCdoB 
Marinha Raupp 

Mauro Lopes 
vaga do PSDB Mauro Mariani 

Newton 
Cardoso 

Ronaldo 
Benedet vaga do PT 

Washington 
Reis 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Alberto Mourão Carlos Alberto 
Leréia 

Carlos Roberto 
vaga do DEM Mara Gabrilli 

Vanderlei 
Macris William Dib 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga)  

PP  

Lázaro Botelho Jerônimo 
Goergen 

Luiz Argôlo Raul Lima 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Zonta 

DEM  

Eduardo 
Sciarra Lael Varella 

João Bittar Vitor Penido 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PR  

Anderson 
Ferreira vaga do PP 

Francisco 
Floriano 

Aracely de 
Paula vaga do PDT Liliam Sá 

Diego Andrade 
vaga do PT Zoinho vaga do PHS 

Giroto 
 

Jaime Martins 
vaga do PT  

Lúcio Vale vaga 

do PSOL  

Milton Monti 
 

Wellington 
Fagundes vaga do 

PHS  

PSB  

Abelardo 
Camarinha 

Gonzaga 
Patriota 

Jose Stédile Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Giovani Cherini 

 

Zé Silva vaga do 

PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) 

Arnaldo Jardim 
vaga do PCdoB 

 
Fábio Ramalho 

Ricardo Izar vaga 



do DEM 

PTB  

José Chaves (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSC  

Hugo Leal Sérgio Brito 

PCdoB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PTdoB  

Lourival 
Mendes 

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PHS  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175  

Telefones: 3216-6853 A 6856  

FAX: 3216-6860  

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 

2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Erika Kokay Bohn Gass 

Henrique 
Fontana Fernando Ferro 

João Paulo 
Lima Luci Choinacki 

José 
Guimarães Luiz Alberto 

Ricardo 
Berzoini Sibá Machado 

Rubens Otoni Taumaturgo 
Lima 

Waldenor 
Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 

Almeida Lima Eduardo Cunha 

Edinho Araújo Íris de Araújo 

Mauro 
Benevides Marcelo Castro 

Newton 
Cardoso 

Professor 
Setimo 

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Eduardo 
Azeredo 

Bonifácio de 
Andrada 

Marcus 
Pestana Marcio Bittar 

William Dib Romero 
Rodrigues 

PP  

Esperidião Aguinaldo 



Amin Ribeiro 

José Otávio 
Germano Arthur Lira 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Simão Sessim Roberto 
Balestra 

DEM  

Augusto 
Coutinho Eleuses Paiva 

Efraim Filho Irajá Abreu 

Pauderney 
Avelino 

Onofre Santo 
Agostini 

Ronaldo 
Caiado 

Rodrigo Garcia 
(Licenciado) 

PR  

Luciano Castro Maurício 
Quintella Lessa 

Valdemar 
Costa Neto 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Luiza Erundina Gabriel Chalita 

Ribamar Alves Jefferson 
Campos 

Valtenir Pereira Valadares Filho 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça 
Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna 

Sandro Alex Rosane Ferreira 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá Eros Biondini 

Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  

Carlos Eduardo 
Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado 
Protógenes 

PRB  

Vitor Paulo George Hilton 

PMN  

Fábio Faria Dr. Carlos 
Alberto 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS 
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE 

ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E, 
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O 

AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA 
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT) 

2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM) 

3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP) 

Relator: Vanderlei Macris (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Jesus Rodrigues Domingos 
Dutra 



Paulo Pimenta Emiliano 
José 

Reginaldo Lopes Henrique 
Fontana 

1 vaga 1 vaga 

PMDB  

Geraldo Resende Alberto Filho 

Leandro Vilela Darcísio 
Perondi 

Marllos Sampaio Solange 
Almeida 

Nilda Gondim 1 vaga 

PSDB  

Fernando 
Francischini 

Bruno Araújo 

Vanderlei Macris João Campos 

Vaz de Lima 1 vaga 

PP  

Aline Corrêa Afonso 
Hamm 

Toninho Pinheiro José 
Linhares 

DEM  

Mandetta 2 vagas 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende   

PR  

Paulo Freire 2 vagas 

Ronaldo Fonseca
 

PSB  

Givaldo Carimbão Domingos 
Neto 

Pastor Eurico Keiko Ota 

PDT  

Sueli Vidigal 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio 1 vaga 

PTB  

José Augusto 
Maia 1 vaga 

PSC  

Marcelo Aguiar Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

João Ananias Chico Lopes 

PRTB  

Aureo Vinicius 
Gurgel 

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6201  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES 

CLIMÁTICAS. 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (DEM) 

2º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 

Relator: Glauber Braga (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Décio Lima Chico D'angelo 



José Airton Fernando Ferro 

Leonardo 
Monteiro Jorge Boeira 

Luci Choinacki Pedro Eugênio 

PMDB  

Adrian Fernando 
Jordão 

Celso 
Maldaner João Arruda 

Edinho Araújo João Magalhães 

Mauro Lopes (Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 

Jorginho Mello 
 

Otavio Leite 
 

PP  

Márcio 
Reinaldo 
Moreira 

Arthur Lira 

Simão Sessim Esperidião Amin 

DEM  

Heuler 
Cruvinel 

Arolde de 
Oliveira 

Onofre Santo 
Agostini Vitor Penido 

PR  

Anthony 
Garotinho 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Dr. Paulo 
César 

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Paulo Foletto 

Glauber Braga 1 vaga 

PDT  

Marcelo Matos Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

Stepan 
Nercessian Dr. Aluizio 

PTB  

Walney Rocha Eros Biondini 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

 

Silas Câmara 
vaga do PMDB 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida Jandira Feghali 

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  

Cristiano Rosinha da 
Adefal 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6205  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Gastão Vieira (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Relator: Angelo Vanhoni (PT) 



Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro 
Molon 

Emiliano José Artur Bruno 

Fátima Bezerra Biffi 

Newton Lima Dr. Rosinha vaga 

do PRB 

 

Gilmar 
Machado 

PMDB  

Gastão Vieira Joaquim 
Beltrão 

Lelo Coimbra 
vaga do PMN 

Luciano 
Moreira vaga do 

PMN 

Raul Henry Osmar 
Serraglio 

Renan Filho Pedro Chaves 

Teresa Surita Professor 
Setimo 

PSDB  

Eduardo 
Barbosa Jorginho Mello 

Nelson 
Marchezan 
Junior 

Mara Gabrilli 

Rogério Marinho 
Raimundo 
Gomes de 

Matos 

PP  

José Linhares Esperidião 
Amin 

Waldir 
Maranhão 1 vaga 

DEM  

Nice Lobão Marcos Montes 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende  

Onyx 
Lorenzoni 

PR  

Izalci Paulo Freire 

Neilton Mulim (Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

PSB  

Ariosto Holanda Dr. Ubiali 

Gabriel Chalita Luiz Noé 

PDT  

Paulo Rubem 
Santiago Brizola Neto 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan 
Nercessian 

PTB  

Alex Canziani Paes Landim 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  

Márcio Marinho 
(Dep. do PT 

ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

Secretário(a): Maria Terezinha Donati  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6215  

FAX: (61) 3216-6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 
E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PROJETOS 

DE LEI DESTINADOS A COMBATER E PREVENIR OS 
EFEITOS DO CRACK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 

1º Vice-Presidente: Wilson Filho (PMDB) 

2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Iracema Portella (PP) 

Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Luiz Couto Artur Bruno 

Nelson 
Pellegrino 

José Guimarães 

Reginaldo 
Lopes Paulo Pimenta 

Rogério 
Carvalho Weliton Prado 

PMDB  

Fabio Trad Fátima Pelaes 

Hugo Motta 
Leonardo 

Quintão vaga do 

PSDB 

Wilson Filho Marllos Sampaio 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Raimundão 

PSDB  

Delegado 
Waldir 

Eduardo 
Barbosa 

João Campos 
Fernando 

Francischini 

William Dib (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 

Iracema 
Portella José Linhares 

DEM  

Eli Correa 
Filho 

Augusto 
Coutinho 

Fábio Souto Mandetta 

PR  

Anderson 
Ferreira vaga do 

PSOL 
Dr. Paulo César 

Giacobo Liliam Sá 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga)  

PSB  

Domingos 
Neto Pastor Eurico 

Givaldo 
Carimbão Sandra Rosado 

PDT  

Vieira da 
Cunha Dr. Jorge Silva 

Bloco PV, PPS  

Rosane 
Ferreira Geraldo Thadeu 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá 

Ronaldo 
Nogueira 

PSC  

Deley Marcelo Aguiar 

PCdoB  

Evandro 
Milhomen 

Delegado 
Protógenes 

PRB  

Ricardo Otoniel Lima 



Quirino 

PSOL  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

Secretário(a): Fátima Moreira  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6204  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  

Nelson Marchezan 
Junior  

PDT  

Félix Mendonça 
Júnior  

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana  

Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso  

Telefones: (61) 3216-5631  

FAX: (61) 3216-5605  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  

Delegado 
Protógenes  

PSOL  

Jean Wyllys 
 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE 
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS. 

Coordenador: Roberto Santiago (PV) 

Titulares Suplentes 

PSDB  



Carlos Sampaio 
 

DEM  

Walter Ihoshi 
 

PV  

Ricardo Izar 
 

Roberto Santiago 
 

Secretário(a): Valdivino  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6206  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 
 

DEM  

Arolde de Oliveira 
 

PR  

Liliam Sá 
 

PSB  

Glauber Braga 
 

PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  

Filipe Pereira 
 

PRB  

Vitor Paulo 
 

Secretário(a): -  

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA 

CONCILIATÓRIA DESTINADA A VIABILIZAR A VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE TRATA DO CÓDIGO FLORESTAL 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto 
 

Luci Choinacki 
 

Márcio Macêdo 
 

Vander Loubet 
 

PMDB  

Paulo Piau 
 

Reinhold Stephanes 
 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame  

Eduardo Gomes 
 

Reinaldo Azambuja 
 

Ricardo Tripoli 
 

DEM  

Marcos Montes 
 

PP  

Luis Carlos Heinze 
 

PTB  

Nilton Capixaba 
 

PV  

Sarney Filho 
 

PSOL  

Ivan Valente 
 



Secretário(a): EVELINE de Carvalho Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211  

FAX: (61) 3216-6225  
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