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SUMÁRIO
SEÇÃO I
1 – ATA DA 18ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA,
EM 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
* Inexistência de quorum regimental para
abertura da sessão
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – Pequeno Expediente
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP) – Balanço dos
trabalhos legislativos da Casa em 2011. Expectativa de aprovação, pela Câmara dos Deputados,
do projeto sobre a Lei Geral da Copa do Mundo
de Futebol de 2014 e da reforma política. Defesa
de independência do Poder Legislativo em relação
aos demais Poderes da República. Participação do
orador no debate sobre as eleições municipais em
Franca, Estado de São Paulo.................................
IZALCI (Bloco/PR, DF) – Solidariedade aos
familiares do Suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do Primeiro-Sargento Roberto Lopes dos
Santos, mortos em combate a incêndio na Estação
Antártica Comandante Ferraz. Protesto contra cortes de recursos orçamentários destinados às áreas
de ciência, tecnologia e inovação...........................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Apelo à
Presidenta Dilma Rousseff de revitalização da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE..............................................................
SIBÁ MACHADO (PT, AC) – Solidariedade
aos familiares de militares brasileiros mortos em
acidente ocorrido na Estação Antártica Comandante
Ferraz. Defesa da destinação de recursos oriundos
da exploração de petróleo da camada pré-sal ao
setor de pesquisa, tecnologia e inovação...............
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA) – Apelo ao Supremo Tribunal Federal no sentido de imediato julgamento da Ação Cível Originária nº 312, de 1982, de
interesse dos índios pataxós hã-hã-hãe no Estado
da Bahia. Preocupação com o aumento de conflitos
entre indígenas e fazendeiros no território baiano..
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB, MG) – Transcurso do 70º aniversário natalício do Presidente
Nacional do PCdoB, Renato Rabelo.......................
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GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE) –
Apoio do Governo brasileiro a nações menos favorecidas. Redução do número de óbitos no trânsito
após a aplicação da chamada Lei Seca. Melhoria
do panorama econômico na América Latina, especialmente no Brasil.................................................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA) – Candidatura
do empresário e radialista Dalvadísio Lima à Prefeitura Municipal de Itamaraju, Estado da Bahia....
VALDIR COLATTO (PMDB, SC) – Apelo à
Casa de aprovação do Projeto de Lei nº 397, de
2007, sobre a extinção do horário de verão...........
CELSO MALDANER (PMDB, SC) – Realização do 11º Show Tecnológico Rural do Oeste Catarinense – TECNOESTE, no Município de Concórdia,
Estado de Santa Catarina......................................
JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB, CE) – Transcurso do 70º aniversário natalício do Presidente
Nacional do PCdoB, Renato Rabelo.......................
JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB, CE – Pela
ordem) – Apelo à Presidenta Dilma Rousseff de
revisão de cortes de recursos orçamentários destinados à saúde......................................................
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB, MG – Pela ordem) – Solidariedade aos familiares do Suboficial
Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do Sargento
Roberto Lopes dos Santos, mortos em combate a
incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz.
Urgente destinação de mais recursos federais para
a Missão Antártida. Agradecimento à estação antártica do Chile pelo acolhimento a integrantes da
base polar brasileira destruída pelo incêndio.........
LEONARDO GADELHA (PSC, PB) – Desempenho insatisfatório das exportações paraibanas.
Conveniência de investimentos federais para realização de obras de manutenção, melhoramento
e infraestrutura no Porto de Cabedelo, Estado da
Paraíba...................................................................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA – Pela ordem)
– Sucesso das festas carnavalescas realizadas em
Salvador, Estado da Bahia. Concessão de reajuste
salarial e gratificações a policiais militares no Estado. Necessidade de ações do Governo Federal
e da Justiça para garantia do direito constitucional
das comunidades indígenas tupinambás e pataxós
à posse da terra, na região sul da Bahia................
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NAZARENO FONTELES (PT, PI) – Texto Legitimidade do Estado e a Revisão Parlamentar do
Controle de Constitucionalidade, de Antonio Carlos
Alpino Bigonha e Luiz Moreira. Defesa de aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
2011, sobre a legitimidade do Poder Legislativo na
alteração de normas constitucionais. Necessidade
de realização da reforma política............................
MARINHA RAUPP (PMDB, RO) – Apelo ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT de imediata recuperação asfáltica
da BR-364, trecho Vilhena-Porto Velho, Estado de
Rondônia. Solicitação à Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, de publicação de instrução normativa acerca da transposição
de servidores do ex-Território Federal de Rondônia
para os quadros da União.......................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela
ordem) – Defesa de recomposição das dotações
orçamentárias da área da saúde, tendo em vista a
elevada arrecadação de tributos federais no mês
de janeiro................................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Clima de segurança pública reinante em Salvador,
Estado da Bahia, durante as festas carnavalescas.
Aumento do número de denúncias de discriminação
racial ocorridas por ocasião do evento. Redução da
mortalidade materna no País. Relevância do Programa Rede Cegonha, lançado pelo Governo Federal. Conveniência de adesão ao Programa pela
Prefeitura Municipal de Jacobina, Estado da Bahia.
Apresentação, pelo Secretário de Saúde Jorge
Solla, de plano do setor ao Ministério da Saúde.
Importância da Autorização de Internação Hospitalar – AIH para o aperfeiçoamento da qualidade
no atendimento às mães e neonatos. Concessão
de benefício financeiro às gestantes brasileiras.....
BOHN GASS (PT, RS – Como Líder) – Lançamento do Programa Rede Brasil Rural pelo Governo Federal. Retrospecto de programas sociais
lançados pelo Governo petista. Importância da agricultura familiar.........................................................
CELSO MALDANER (PMDB, SC – Pela ordem) – Expectativa quanto ao êxito do Programa
Rede Brasil Rural, lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entraves ao desenvolvimento da agricultura familiar no País, especialmente a
importação de derivados de leite. Barreiras comerciais impostas a produtos brasileiros pela Argentina,
com prejuízos às exportações do Estado de Santa
Catarina..................................................................
DÉCIO LIMA (PT, SC – Pela ordem) – Inauguração de conjuntos habitacionais nos Municípios
de Blumenau e Joinville, Estado de Santa Catarina,
construídos por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida..............................................................
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DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP – Pela ordem) –
Alto preço de produtos importados pelo Brasil comparativamente ao praticado em outros países........
IZALCI (Bloco/PR, DF – Pela ordem) – Matéria
O Procurador não quer procurar, sobre a infiltração
de máfia de corruptos no Governo, publicada pela
revista Veja. Inconsistência de manchete publicada
pelo jornal Correio Braziliense a respeito do não
envolvimento do Governador Agnelo Queiroz em
denúncias de irregularidades na concessão de licenças pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Exigência de esclarecimentos sobre
outros negócios levados a efeito pelo Governador
Agnelo Queiroz.......................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela ordem) – Solidariedade aos familiares das vítimas de
tragédia ocorrida na Estação Antártica Comandante
Ferraz. Reconhecimento da sua importância para
a produção científica brasileira...............................
V – Grande Expediente
SIBÁ MACHADO (PT, AC) – Prejuízos socioeconômicos causados pelas cheias no Estado do
Acre, especialmente nos Municípios de Rio Branco
e Brasiléia. Agradecimento ao Governo Federal,
em particular ao Ministro da Integração Nacional,
Fernando Bezerra Coelho, pela solidariedade prestada ao Estado. Alcance social do Programa Luz
para Todos; do Programa Territórios da Cidadania
e do Plano Brasil Sem Miséria, do Governo Federal. Importância das iniciativas governamentais
para fortalecimento dos ideais de reforma agrária.
Sucesso do modelo econômico adotado pelo País
na governança do Partido dos Trabalhadores........
Aparteante: MAURO BENEVIDES (PMDB,
CE)..........................................................................
FRANCISCO PRACIANO (PT, AM) – Avanços do País nas áreas social, econômica e política
durante o Governo petista. Implantação de projeto
de Estado para a Amazônia brasileira. Aumento dos
índices de pobreza, de morte materna e do número
de infectados com o vírus da AIDS na Região Amazônica. Precariedade dos serviços de saneamento
básico na Amazônia. Elevada taxa de homicídios
registrada na região. Carência de profissionais médicos na Região Norte. Necessidade de aquisição
de mamógrafos e de tomógrafos para Municípios
no Norte brasileiro, especialmente para os amazonenses. Defesa da instalação de novas agências
bancárias oficiais na Região Amazônica. Defasagem do número de professores em municipalidades interioranas amazônicas. Estado de abandono
de comunidades indígenas na região. Inclusão da
Amazônia em programa de planejamento estratégico do País............................................................
Aparteantes: SIBÁ MACHADO (PT, AC), MOREIRA MENDES (PSD, RO)..................................
MOREIRA MENDES (PSD, RO – Como Líder) – Divulgação de nota de esclarecimento sobre
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matérias jornalísticas acerca da inelegibilidade do
orador em decorrência da aplicação da Lei Ficha
Limpa......................................................................
ROGÉRIO MARINHO (PSDB, RN) – Realizações do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Renegação pelo PT do seu discurso na condição
de partido oposicionista. Precariedade do sistema
educacional brasileiro. Posicionamento do Governo
Federal contrário à destinação de 10% do Produto
Interno Bruto – PIB brasileiro à educação. Corte de
recursos orçamentários destinados a área social.
Descaso do Governo petista com a situação do
setor educacional. Baixa qualidade do ensino em
Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Implantação
de currículo mínimo obrigatório na pré-escola e no
ensino fundamental das municipalidades brasileiras, especialmente na Capital potiguar. Apreciação
pela Casa da proposta de estabelecimento da Lei
de Responsabilidade Educacional. Urgente necessidade de realização da reforma da educação
brasileira.................................................................
Aparteantes: IZALCI (Bloco/PR, DF), REGUFFE (PDT, DF)........................................................
COSTA FERREIRA (PSC, MA – Como Líder)
– Acerto da decisão do Supremo Tribunal Federal a
favor da aplicação da Lei da Ficha Limpa nas eleições municipais de 2012........................................
REGUFFE (PDT, DF – Pela ordem) – Apelo à
Comissão Especial destinada ao exame da reforma
política de discussão da proposta de implantação
do voto facultativo no País......................................
PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI. Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Realização de
convênio entre a Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA e a Prefeitura Municipal de São Raimundo
Nonato, Estado do Piauí, para a correção de obras
de esgotamento sanitário. Indignação popular com a
derrubada de árvore histórica no Município de São
João do Piauí. Solicitação ao Ministério do Turismo
e à Controladoria-Geral da União de fiscalização do
uso de recursos federais na construção de praça na
municipalidade. Solicitação ao IBAMA de providências a respeito da prática de crime ambiental em
São João do Piauí. Denúncias de irregularidades
no âmbito da Prefeitura Municipal. Constatação,
pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, de irregularidades nas contas da Prefeitura Municipal
de São João de Piauí com relação ao exercício de
2009. Necessidade de investigação pelas autoridades competentes da gestão da recursos federais
pela municipalidade. Anúncio de encaminhamento
à Justiça Eleitoral de expediente a respeito da demissão de servidores pela Prefeitura Municipal de
São João do Piauí. ................................................
VI – Comunicações Parlamentares
IZALCI (Bloco/PR, DF e como Líder) – Retrospectiva das ações do orador no comando do
Partido da República do Distrito Federal. Razões
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da destituição do Parlamentar da presidência do
partido. Motivos políticos, éticos, morais e familiares do não apoiamento ao Governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz. Impossibilidade de permanência nos quadros políticos do PR..................
AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS, DF –
Pela ordem) – Apelo à Presidência de solicitação,
à Agência Nacional de Saúde Suplementar, de urgente resposta a expediente da Diretoria-Geral da
Casa acerca dos recursos garantidores de convênio
para a implantação de plano de saúde aos servidores do Secretariado Parlamentar e aos ocupantes
de cargos CNE.......................................................
MOREIRA MENDES (PSD, RO) – Falecimento
do Prefeito Dirceu Alexandre da Silva, do Município
de Alto Alegre dos Parecis, Estado de Rondônia,
e do seu motorista Cirilo Pereira de Souza, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na
BR-364. Ocorrência de frequentes acidentes com
vítimas fatais ao longo da rodovia. Manifesto da
Associação Rondoniense de Municípios a respeito do assunto. Apelo à Presidenta Dilma Rousseff
e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT de restauração da BR-364 no
Estado de Rondônia...............................................
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB, SP – Como Líder) – Tragédia ocorrida na
Estação Antártica Comandante Ferraz. Má gestão
do Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR.
Descaso do Governo Federal com a área de pesquisa.......................................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Contestação ao discurso da Oposição a respeito
de atraso no pagamento aos bolsistas mantidos
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES. Investimentos anunciados pelo Ministério da Educação para a criação
de cursos técnicos no País. Vinculação entre o desaparecimento de colmeias na Região Sul e o uso
abusivo de agrotóxico na agricultura......................
OSMAR TERRA (PMDB, RS – Pela ordem)
– Urgente adoção, pelo Governo brasileiro, de medidas diante as exigências do Governo argentino a
respeito da importação de produtos pelo país. Atraso nas obras do Estádio Beira Rio, Possibilidade de
exclusão de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, como subsede da Copa do Mundo de Futebol
de 2014. Manutenção pelo PMDB de candidaturas
ao cargo de Prefeito Municipal em grandes metrópoles.......................................................................
LUIS CARLOS HEINZE (PP, RS – Pela ordem)
– Realização no Município de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul, de reunião destinada
ao debate da situação de produtores rurais atingidos
pela seca. Defesa da implantação de programa de
armazenamento d’água nas regiões atingidas por
estiagem prolongada. Implantação de programa
de abastecimento de energia elétrica no meio rural

03707

03755

03758

03758

03761

03762

03762

03708 Terça-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

gaúcho. Necessidade de solução para a questão
do endividamento de produtores rurais. Reforma
do Estádio Beiro Rio, pertencente ao Sport Club
Internacional...........................................................
MARCOS ROGÉRIO (PDT, RO – Pela ordem)
– Precariedade das condições de tráfego na BR-364,
no Estado de Rondônia. Ocorrência de constantes
acidentes com vítimas fatais ao longo da rodovia.
Urgente necessidade de estabelecimento de plano
de restauração da BR-364......................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS, DF) –
Renegociação de dívidas estaduais junto à União.
VII – encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI) NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 009, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE
2012 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO: Participação do orador na sessão solene em
homenagem à memória do jurista Evandro Lins e
Silva, realizada pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB. Outorga pela entidade da Medalha Rui Barbosa ao jurista Fábio
Konder Comparato. Discurso proferido pelo jurista
em homenagem à memória de Evandro Lins e Silva. ..........................................................................
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA – Pela
ordem) NO PERÍODO DESTINADO AO PEQUENO
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 010, REALIZADA EM
14 DE FEVEREIRO DE 2012 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO: Falecimento do filho do
ex-Deputado Flávio Dino, Marcelo Dino Fonseca de
Castro e Costa........................................................
2 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
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Nº 555/2011 – Do Poder Executivo – Altera
a Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para
autorizar a prorrogação de contratos por tempo
determinado firmados com fundamento na alínea
“h” do inciso VI do caput art. 2º da Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, autoriza a prorrogação
do prazo de vigência do contrato de gestão firmado entre a União e a Associação de comunicação
Educativa Roquette Pinto – ACERP, e dá outras
providências............................................................
Nº 556/2012 – Do Poder Executivo – Altera
a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, relativa à
contribuição do Plano de Seguridade do Servidor
Público, prorroga a vigência do Regime Tributário
para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária, de que trata a Lei nº 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências.........................................................................
Nº 557/2012 – Do Poder Executivo – Institui o
Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera para Prevenção
da Mortalidade Materna, autoriza a União a conceder benefício financeiro, altera a Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, e a Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999..................................................
Nº 558/2012 – Do Poder Executivo – Dispõe
sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais
da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba
II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do
Tapajós, e dá outras providências..........................
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PROJETOS DE LEI
Nº 3.262/2012 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – Dispõe sobre a inclusão dos serviços postais
como atividade essencial e sobre o exercício de
greve dos trabalhadores nos serviços e atividades
essenciais, definindo o percentual mínimo do efetivo para o atendimento integral das necessidades
essenciais e inadiáveis da comunidade..................

Nº 3.263/2012 – Do Sr. Eduardo Cunha – Altera dispositivos da 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”..........
Nº 3.264/2012 – Do Sr. Onofre Santo Agostini
– Acrescente-se o § 7º ao Art. 105 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, (Código de Trânsito
Brasileiro)................................................................
Nº 3.265/2012 – Do Senado Federal – Altera
a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, para dispor
sobre a regulamentação das profissões de DJ ou
Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey) e
Produtor DJ (disc jockey)........................................
MEDIDAS PROVISÓRIAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 137/2012 – da Srª. Rose de Freitas – Altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à Lei
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989,
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências, para
dispor sobre critérios de distribuição do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal –
FPE, e dá outras providências................................

Fevereiro de 2012

Nº 2.608/2012 – Do Sr. Celso Maldaner – Sugere o envio de projeto de lei ou medida provisória
dispondo sobre a concessão ao servidor público
federal civil de licença-paternidade nos mesmos
moldes da licença-maternidade em caso de falecimento da mãe ou invalidez decorrente de complicações no parto......................................................
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
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cional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município de
Brasiléia, no Estado do Acre, no período de 2005 a
2011........................................................................
Nº 1.748/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Assis Brasil, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.749/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Acrelândia, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.750/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município de
Senador Guiomard, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.751/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município de
Tarauacá, no Estado do Acre, no período de 2005
a 2011.....................................................................
Nº 1.752/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Xapuri, no Estado do Acre, no período de 2005
a 2011.....................................................................
Nº 1.753/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Manuel Urbano, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.754/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre, no
período de 2005 a 2011.........................................
Nº 1.755/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
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em decorrência das enchentes, para o município
de Porto Walter, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.756/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Porto Acre, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.757/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Jordão, no Estado do Acre, no período de 2005
a 2011.....................................................................
Nº 1.758/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Feijó, no Estado do Acre, no período de 2005 a
2011........................................................................
Nº 1.759/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.760/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Epitaciolândia, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.761/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Capixaba, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.762/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Bujari, no Estado do Acre, no período de 2005
a 2011.....................................................................
Nº 1.763/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
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de Sena Madureira no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.764/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Rio Branco, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.765/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Rodrigues Alves, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.......................................................
Nº 1.766/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Santa Rosa do Purus, no Estado do Acre, no
período de 2005 a 2011.........................................
Nº 1.767/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério da Integração Nacional sobre os repasses de verbas destinadas a
atender as necessidades de calamidade pública
em decorrência das enchentes, para o município
de Mâncio Lima, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011............................................................
Nº 1.768/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as
necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Xapuri, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.769/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Tarauacá, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.770/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre os
repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Senador Guiomard
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.771/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Sena Madureira
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.772/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
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das enchentes, para o município de Santa Rosa do
Purus, no Estado do Acre, no período de 2005 a
2011........................................................................
Nº 1.773/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre os
repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Rodrigues Alves,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.774/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Rio Branco, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.775/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Porto Walter,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.776/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Porto Acre, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.777/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre os
repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Plácido de Castro,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.778/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Marechal Thaumaturgo no Estado do Acre, no período de 2005 a
2011........................................................................
Nº 1.779/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Manuel Urbano,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.780/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Mâncio Lima,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.781/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as
necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Jordão, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
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Nº 1.782/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Feijó, no Estado
do Acre, no período de 2005 a 2011......................
Nº 1.783/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Epitaciolândia,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
...............................................................................
Nº 1.784/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Cruzeiro do Sul,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.785/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Capixaba, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.786/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as
necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Bujari, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.787/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Brasiléia, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
Nº 1.788/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Assis Brasil,
no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.....
Nº 1.789/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Solicita informações ao Ministério das Cidades sobre
os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Acrelândia, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011..........
REQUERIMENTOS
Nº 4.381/2012 – da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420,
de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que
“dispõe sobre a qualidade da educação básica e
a responsabilidade dos gestores públicos na sua
promoção” – Solicita prorrogação do prazo da Co-
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missão para proferir parecer ao PL 7.420/06 e apensados......................................................................
Nº 4.382/2012 – Do Sr. Amauri Teixeira –
Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta
de Emenda à Constituição nº 555-A, de 2006, do
Sr. Carlos Mota, que “revoga o art. 4º da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003”, acabando com a
cobrança de contribuição previdenciária sobre os
proventos dos servidores públicos aposentados
(Contribuição de Inativos).......................................
Nº 4.383/2012 – Do Sr. Amauri Teixeira –
Requer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de
Emenda à Constituição nº 544 de 2002, que “Cria
os Tribunais Regionais Federais de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
Regiões.”.................................................................
Nº 4.384/2012 – Do Sr. Amauri Teixeira – Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Nº
3299 de 2008, que altera o artigo 29 da lei 8.213,
de 24 de julho de 1991, e revoga os artigos 3º, 5º,
6º e 7º da lei 9.876, de 26 de novembro de 1999,
modificando a forma de cálculo dos benefícios da
Previdência Social..................................................
3 – DESPACHOS DO PRESIDENTE EM
PROPOSIÇÕES
AV 9/2012, PEC 98/2011, PEC 132/2012,
PEC 133/2012, PLP 126/2012, PLP 128/2012,
PLP 130/2012, PLP 132/2012, PL 3089/2012,
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SEÇÃO I

Ata da 18ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 54ª Legislatura, em 27 de fevereiro de 2012
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente. Amauri Teixeira,
João Ananias, Dr. Ubiali, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – 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.

I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas e 2 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário, Exmo. Deputado Izalci, procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. IZALCI, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Ubiali,
do PSB de São Paulo, primeiro inscrito, por permuta
com este Deputado.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em meu discurso faço uma reflexão sobre o trabalho que realizamos em 2001, em que conseguimos
grandes avanços. Por exemplo, o salário mínimo, que
hoje é de 622 reais, aproximadamente 400 dólares, foi
uma conquista desta Casa, juntamente com o Executivo, que permitiu que isso acontecesse.
Também destaco a PEC da Música e o programa Minha Casa, Minha Vida, que tem me dado muita
satisfação, na medida em que percebo nele o aquecimento solar. Foi uma das emendas que fizemos e que
foi aceita pelo Relator, Deputado Henrique Alves, no
sentido de que essas casas possam, de fato, ter esse

aquecimento, diminuindo o custo para as famílias que
ali vivem, dando mais conforto.
Discutimos o Código Florestal. Temos que olhar
com mais carinho esse Código para permitir a produção sem degradação ao meio ambiente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reiniciamos os trabalhos da Câmara dos Deputados. Gostaria de aproveitar para relatar parte do nosso trabalho
realizado e os novos desafios que diariamente nos
são colocados.
Em 2011, criamos e aprovamos uma política permanente de reajuste do salário mínimo. Isso permite
que hoje o salário mínimo seja de 622 reais, o que dá
aproximadamente 400 dólares, mas que chegará a
um patamar superior aos 500 dólares. Tais reajustes
permitirão a distribuição de renda, com a diminuição
progressiva das enormes diferenças sociais do nosso
povo, além de propiciar, como já foi constatado, um
vigoroso estímulo à nossa economia.
Finalmente, após mais de 10 anos de tramitação,
conseguimos regulamentar a Emenda 29 que, se não
resolveu o problema da saúde, ao menos deu uma
definição de quais são os verdadeiros atos de saúde.
Votamos também a PEC da Música, que permitirá
à indústria sonográfica e aos artistas desenvolverem
seu trabalho de forma competitiva e oferecerem ao
nosso povo produções artísticas a preços razoáveis.
Fizemos alterações no Programa Minha Casa,
Minha Vida, melhorando-o e mantendo a minha emenda que coloca aquecedores solares em todas as moradias. Inovamos ao permitir que nessas novas áreas
construídas haja espaço para construções comerciais,
que darão suporte financeiro para a manutenção do
condomínio.
Discutimos e aprovamos o novo Código Florestal,
que aqui tramitava há 12 anos. Se não agrada plenamente agricultores e ambientalistas, também não desagrada totalmente, uma vez que permite a produção de
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alimentos fundamentais à vida e ao comércio exterior,
sem prejudicar ainda mais o meio ambiente.
Ao discutirmos o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, criamos
oportunidades para que nossos jovens, homens e mulheres tenham a chance de estudar, e agora, com uma
visão direta na oportunidade de empregos e nas necessidades específicas do desenvolvimento do nosso País.
A regulamentação do aviso prévio proporcional
dá garantias ao trabalhador de uma sustentabilidade
financeira em um momento delicado, que é o de ser dispensado do emprego, e, de uma forma indireta, faz com
que o trabalhador tenha uma participação nos lucros.
A criação do Estatuto da Juventude foi outro avanço que permitirá à nossa sociedade ter claramente os
direitos e deveres dos nossos jovens, direcionando-os
para uma vida ativa e participativa na nossa sociedade.
A regulamentação do acesso às informações, a
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabeleceu regras quanto à definição do que seja informação acessível e sigilosa, é sem dúvida um grande
avanço, pois dá maior transparência ao Governo e
permite a fiscalização de todos os Poderes por todos.
Reiniciamos o trabalho e, certamente, teremos a
discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo de uma forma inovadora e justa, que proporcionará
um importante volume de recursos a Estados e Municípios, permitindo desenvolver e aprimorar políticas
públicas essenciais.
A regulamentação do trabalho terceirizado, que
tanto interessa à nossa Franca, já foi aprovada na Comissão Especial, da qual fui membro titular, que estudou
e elaborou um excelente projeto, e deverá ser votada
ainda este ano no plenário da Casa.
O fundo de previdência do servidor público precisa
ser mais bem discutido, pois da forma que foi apresentado não ajuda o Brasil e prejudica o servidor público.
Para este ano há a necessidade de aprovação
da Lei Geral da Copa do Mundo de Futebol como um
instrumento que formatará a organização deste grandioso evento, que servirá de vitrine da cultura brasileira
para o mundo.
Precisamos de uma urgente reforma política que
impeça esse câncer, que é a corrupção no nosso País,
tão prejudicial à nossa democracia.
A Câmara dos Deputados precisa recuperar sua
autonomia e permitir a governabilidade, mas sem submissão, com independência, desenvolvendo e defendendo a pauta construída dentro do Poder Legislativo,
sem a interferência subjugadora dos outros Poderes.
A Câmara deverá fiscalizar a si mesma e os outros
Poderes, principalmente na realização de despesas e
no combate à corrupção.
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Os gastos públicos devem ser direcionados às
prioridades da infraestrutura e geração de empregos,
à manutenção da segurança e da saúde e serem sempre vinculados ao aumento da produção e do desenvolvimento econômico.
Proteger os empregos do nosso povo, nossa indústria e nossas riquezas naturais deverá ser nossa
prioridade.
A vontade democrática será exercida nas eleições
municipais deste ano. Cada vez que isso acontece
consolida-se mais a nossa democracia. Nessa festa
democrática, vamos compatibilizar nossos trabalhos
na Câmara com a agenda eleitoral.
Em Franca, faremos com que a eleição municipal
propicie um debate importante para todos nós, cidadãos
francanos, pois é neste momento que questões e problemas que afligem o nosso cotidiano serão revelados
com grande veemência, sempre buscando manter os
avanços obtidos e aprimorando-os.
Para isso, vou procurar saber constantemente o
que deseja o povo francano, de uma forma contínua
e persistente. É dessa maneira que esperamos continuar nosso trabalho na política: sempre pelo bem e
com honestidade. Gerenciaremos com a participação
de todos e ajudaremos as pessoas a viverem mais
confortavelmente, seguras e felizes.
Muito obrigado.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
quero manifestar a minha solidariedade com a família
do Suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o Primeiro-Sargento Roberto Lopes dos Santos, em função
da tragédia ocorrida na Antártida. Lamentavelmente, o
incêndio em base brasileira, na Ilha Rei George, mata
dois militares e deixa um ferido.
Mas aqui, na condição de participante da Frente
Parlamentar de Ciência e Tecnologia e Inovação, não
poderia deixar de registrar a minha indignação com o
que foi dito por um pesquisador que estava no Brasil
quando do incêndio.
Diz ele: “O Programa Antártida enfrenta um momento difícil e muito delicado. Temos um navio há mais
de dois meses quebrado em Punta Arenas. Depois, veio
um naufrágio com 10 mil litros de óleo na Antártida,
em dezembro; e, agora, vem esse incêndio”.
Desabafa, então, Jefferson, que atribui aos problemas a falta de estabilidade financeira em projetos.
Houve, no Governo Lula, um determinado ano
em que a área científica chegou a receber 12 milhões.
Neste ano, 2012, temos apenas 1,2 milhões. É difícil
fazer pesquisa com tanta incerteza financeira. E, infelizmente, é o que vem acontecendo na área de pesquisa.
Não há estabilidade, não tem como os pesquisadores
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programarem um trabalho com planejamento. Infelizmente, acontecem essas coisas.
Eu gostaria de deixar registrado, em nome da
Frente Parlamentar, a nossa preocupação, principalmente agora com os cortes de 22% no orçamento da
ciência, tecnologia e inovação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra o próximo orador inscrito, Deputado Mauro
Benevides.
Neste momento, estamos concedendo aos oradores o tempo de 1 minuto, com prorrogação máxima
de 1 minuto.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado
Amauri Teixeira, Sras. e Srs. Deputados, na gestão do
Presidente Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento
do Nordeste esteve presente entre as suas constantes
preocupações, na busca de instrumentos que procurassem corrigir as gritantes desigualdades que distanciavam aquela faixa territorial do restante do País.
Foi confiada, então, ao saudoso economista Celso Furtado a missão de encontrar solução para aquele
angustiante problema, resultando no surgimento da
SUDENE, cuja criação ocorreu em 1959, confiando-se
ao próprio responsável pelo delineamento estrutural
o encargo de ser o primeiro e incomparável Superintendente, cujo dinamismo esteve comprovado naquela auspiciosa fase de atividades em prol do chamado
Polígono das Secas.
Do seu conselho deliberativo faziam parte Governadores, Ministros, o Presidente do Banco do Nordeste e técnicos renomeados, os quais, mensalmente,
debatiam questões relevantes na busca de seu correto
equacionamento, com os quais debatiam, na ocasião,
Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, Alagoas, Sergipe,
Rio Grande do Norte e Maranhão, área posteriormente
estendida ao Vale do Jequitinhonha, em Minas, e parte
do Espírito Santo.
Recordo-me de que, na condição de Presidente
do BNB, compus, entre 1985 e 1986, o aludido conselho, sendo partícipe, desse modo, de calorosas trocas
de opiniões, ao fim das quais resultava a aprovação
de projetos inseridos em pauta e de outras matérias
remetidas a um maior aprofundamento de seus questionamentos pela equipe especializada, integrante de
sua estrutura organizacional.
No ultimo domingo, o comentarista econômico
do Diário do Nordeste, o competente jornalista Egídio
Serpa, intitula o seu comentário com a expressão SUDENE respira por aparelho, o que demonstra, inequivocamente, que aquela autarquia carece de ação mais
eficaz, reprisando fases áureas que a projetaram até
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internacionalmente como instituição verdadeiramente
modelar em seu gênero.
Diante disso, entendi do meu dever apelar para a
Presidenta Dilma Rousseff, que hoje visita o Ceará e o
Pernambuco, a fim de que restabeleça, sob suas vistas
atentas, a imagem da SUDENE, reestruturando-a para
que possa continuar servindo à nossa região e ao País.
A revitalização da Superintendência é imperativa, reclamada pela bancada nordestina nesta Casa do
Congresso Nacional, da qual me revisto de intérprete,
como mandatário do povo cearense.
Portanto, trata-se de um apelo, Sr. Presidente,
para que se ajude na recuperação da SUDENE, agora que ela se encontra no Ceará e em Pernambuco,
Estados que, fundamentalmente, se favoreceriam com
um reforço maior das atividades institucionais daquela
autarquia.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Chamo
a atenção dos Srs. Deputados para o fato de que estamos prorrogando o tempo por apenas 1 minuto, para
darmos início ao período em que a palavra é concedida
aos oradores pelo tempo de 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao próximo inscrito, Deputado Sibá Machado, do PT do Acre.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu também gostaria de manifestar minha singela solidariedade à família dos dois brasileiros que perderam
a vida no acidente que ocorreu na Estação Antártica
Comandante Ferraz, na Antártida.
Já aconteceram acidentes fatais em Alcântara
e no Instituto Butantã, mas sem o registro de vítimas
como as de agora. É claro que a maior perda que temos neste momento são as vidas humanas, além da
perda de materiais, equipamentos e, principalmente,
da pesquisa que estava sendo realizada na estação.
Neste momento, eu gostaria de lembrar que é
mais do que justo que incrementemos, na lei do pré-sal, um percentual como o que foi apresentado pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia de, pelo menos,
7% do global das arrecadações dos royalties do pré-sal, para destinar à ciência, pesquisa, tecnologia e
inovação no Brasil.
Portanto, rogo a esta Casa para que robusteça
os investimentos financeiros destinados a uma área
tão importante para o sucesso e o crescimento do
Brasil no futuro.
Fica registrada a nossa solidariedade, em nome
da Vice-Liderança do Partido dos Trabalhadores, ao
tempo em que saudamos as famílias de todos os brasileiros que se deslocam para aquela área, especialmente aqueles que passam mais de 1 ano sem ver
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suas famílias, como o caso dos dois militares da Marinha que perderam a vida na Antártica.
Durante o discurso do Sr. Sibá Machado,
o Sr. Amauri Teixeira, ������������������������
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Ananias, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Ananias) – Concedo a
palavra ao Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao
Supremo Tribunal Federal para que julgue a Ação Cível Originária nº 312, de 1982 – faz 32 anos que esse
processo está sendo julgado.
Eu e os Deputados Domingos Dutra, Padre Ton
e Valmir Assunção, que aqui se encontra, entre outros,
já conversamos com a Ministra Cármen Lúcia, daquela
Corte, que foi muito sensível e receptiva. Ela é Relatora,
conhece o processo e mostrou-se empenhada e comprometida. Mas nós queremos que o Supremo o julgue.
Nesta semana, houve mais um atentado contra
índios. No último sábado, o índio Welton Santos Souza,
de 25 anos, teve a perna ferida por um tiro.
O jornal A Tarde publicou hoje, novamente, que
um grupo de pistoleiros cercou a aldeia pataxó, ameaçando os índios. O fato de o Supremo não julgar o caso
aumenta o conflito, aumenta as tensões, Sr. Presidente.
Então, este é o momento de o Supremo conceder de
vez a posse da terra aos indígenas e, se for o caso,
indenizar os fazendeiros – mas que se resolva esse
conflito. E que se resolva, evidentemente, em favor dos
indígenas daquela região, que são os legítimos detentores da posse da terra lá na aldeia pataxó.
Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado João
Ananias, a história humana é feita da contribuição de
homens e mulheres. E quero, neste momento, registrar
o aniversário de 70 anos do Presidente Nacional do
PCdoB, Renato Rabelo, a quem cumprimento.
O Presidente Renato Rabelo é um homem simples, modesto, foi liderança estudantil, viveu um longo
período na clandestinidade, quando a ditadura militar
se impregnava neste País. De repente, ao retornar,
dedicou o melhor de sua vida à elaboração de um projeto novo de desenvolvimento nacional: a renovação
da concepção de um projeto socialista.
Por isso, os comunistas de todo o Brasil reverenciam e cumprimentam o Presidente Renato Rabelo,
um grande homem, um revolucionário, que acredita no
socialismo, mas sabe, contudo, que o socialismo, para
ser instaurado numa sociedade tão predominantemente

Fevereiro de 2012

estabelecida pelo capitalismo, precisa ser renovado. E
é com sua contribuição renovada, teórica, tendo como
eixo central a construção do projeto nacional de desenvolvimento do País, que os comunistas se orientam.
Portanto, parabéns ao Presidente Renato Rabelo,
Presidente Nacional do PCdoB.
Durante o discurso da Sra. Jô Moraes, o
Sr. João Ananias, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Amauri Teixeira, somente Ulysses Guimarães presidiu esta Casa
mais do que V.Exa.
Sr. Presidente, nosso pronunciamento dispõe sobre a solidariedade do Brasil em relação aos demais
países, principalmente quanto aos mais pobres. Quando estávamos aqui em uma situação difícil, os graúdos
não chegavam muito por aqui. Contudo, o Brasil vai à
África, à Etiópia. E principalmente aqui, na América
Latina, existe parceria do Brasil com esses países –
parceria comercial, educacional, cultural.
E outro registro, Sr. Presidente, é por estar feliz,
na condição de ex-Secretário Nacional de Trânsito que
ajudou a fazer o Código de Trânsito no Brasil, de ver a
cada ano a diminuição do grande número de pessoas
assassinadas no trânsito por irresponsabilidade, às
vezes, dos motoristas, por beberem e dirigirem etc.
A chamada Lei Seca ajudou muito. A Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho extraordinário, e as
Polícias dos Estados também. O resultado é que houve
diminuição de mais de 20% de mortes neste Carnaval
em relação ao ano passado.
Para se ter uma ideia, quando fizemos o Código
de Trânsito há quase 20 anos, morriam 50 mil pessoas
por ano no trânsito brasileiro. No ano passado, morreram 32 mil pessoas. Ainda é muito. Mas esse número
está diminuindo.
Faço aqui esse registro e peço a quem for dirigir
para não beber, e a quem for beber, que não dirija.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil foi
um dos responsáveis pela melhora no clima econômico
da América Latina em janeiro, informaram recentemente
a Fundação Getúlio Vargas – FGV e o instituto alemão
IFO. Além do Brasil, melhoras nos climas econômicos
da Colômbia, do Peru e do Uruguai também influenciaram positivamente a economia da região.
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Com sinais positivos na economia, o Brasil subiu
da sétima para a sexta posição no ranking de clima
econômico, elaborado pelas instituições a partir da média do clima econômico dos últimos quatro trimestres.
Em uma listagem de 11 países, o Uruguai segue na
frente do ranking, seguido por Colômbia, Peru, Chile,
Paraguai, Brasil, Argentina, Equador, México, Bolívia
e Venezuela, nessa ordem.
Ainda segundo as instituições, em janeiro deste
ano, as previsões para taxas de inflação em 2012 tiveram queda em 8 dos 11 países latinos analisados,
na comparação com as previsões feitas em outubro
de 2011. As exceções foram Venezuela, Colômbia e
Uruguai.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Amauri Teixeira,
demais Deputados, ontem participei em Itamaraju, na
Bahia, a 750 quilômetros de Salvador, de um encontro do Partido dos Trabalhadores. Falo de Itamaraju
porque foi onde nasci, cresci, estudei e trabalhei toda
a minha vida.
O Partido dos Trabalhadores teve uma atitude de
grande maturidade no último domingo, porque escolheu o empresário Dalvadísio Lima para ser o próximo
candidato a Prefeito em Itamaraju: 78% dos filiados
do partido votaram em Dalvadísio Lima. A cidade tem
mais de 2 mil filiados.
Esse encontro foi resultado de outro debate que
tivemos, o de o PT reafirmar a necessidade de candidatura própria em Itamaraju, para construir lá o que a
Presidente Dilma está fazendo no Brasil e o Governador Jaques Wagner está fazendo na Bahia, ou seja,
muitas políticas sociais, a fim de diminuir a desigualdade social e fazer com que a cidade possa crescer.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último
domingo, o Partido dos Trabalhadores da cidade de Itamaraju, na região do extremo sul da Bahia, deu mais
um passo para fortalecer a democracia, ao escolher,
através dos votos de 350 (78%) dos 456 delegados do
partido, o nome do empresário e radialista Dalvadísio
Lima como o candidato às eleições municipais deste
ano. Nesse processo de escolha, o segundo colocado
foi Antônio Portugal, que obteve a indicação de 99 delegados (22%).
A escolha de Dalvadísio representa não apenas
o fortalecimento do PT, em torno de um nome que representa quase que 809% da vontade do partido, mas
o fortalecimento da própria vontade da população, que
vê em Dalvadísio um nome digno de representá-lo à
frente da prefeitura.
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Identificado com a cidade – está no Município há
32 anos –, o empresário e radialista Dalvadísio Lima
é apoiado por segmentos importantes e representativos do Município, pelo fato de que a sociedade itamarajuense o vê como um cidadão sério, responsável,
sensível aos problemas da região e, principalmente,
capaz de levar o desenvolvimento econômico e social
ao Município.
Nesse encontro de domingo, ao qual fiz questão
de estar presente, por ser cidadão de Itamaraju e amigo de longas datas de Dalvadísio, estiveram presentes também o Deputado Estadual Marcelino Galo; o
Vice-Presidente Estadual do PT Weldes Valeriano; os
Vereadores do PT de Itamaraju, Valzão, Ercley Sales e
Toizinho dos Deficientes, dentre outras personalidades
políticas do partido. Todos hipotecando o apoio à sua
candidatura e confiantes em uma grande vitória nas
eleições municipais de outubro próximo.
Dalvadísio Santos Lima nasceu no Município de
Caraíba, cidade próxima a Vitória da Conquista, na região sudoeste do Estado. É filho de Gercino Ferreira
Lima e Maria Oliveira Lima, formou-se em contabilidade em Nanuque, em Minas Gerais, onde trabalhou
como professor de matemática e bancário. Veio morar em Itamaraju em 1981, onde assumiu, em 2004,
de forma interina, a Prefeitura do Município. É o atual
dono da Rádio Extremo Sul AM, 830 KHz, a primeira
emissora de Itamaraju.
Está de parabéns, portanto, o PT de Itamaraju pela
escolha do nome certo e capaz de ganhar as eleições,
e o povo do Município, que terá em Dalvadísio Lima
uma pessoa que saberá conduzir, de forma adequada
e próspera, os destinos desse Município tão querido
no extremo sul da Bahia.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho nesta Casa o Projeto de Lei nº 397, de
2007, que visa acabar com o horário de verão.
Felizmente, no último sábado, houve o encerramento do horário de verão, que traz tantos transtornos
à população brasileira.
O Governo agora anuncia que ocorreu uma economia de 0,5% de energia – nós não acreditamos que
isso aconteça. Ressaltem-se os males que isso traz.
Seria bom que o Governo fizesse uma consulta
à população, porque pesquisas mostram que chega a
70% o percentual de pessoas que não querem horário
de verão. Deveríamos ouvir a população e ver os transtornos e os custos do horário de verão para a saúde
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das pessoas no Brasil. Está o centro de cardiologia de
Belo Horizonte dizendo que traz inúmeros problemas
de saúde à população.
Por isso, queremos acabar com o horário de verão
e para isso precisamos do apoio desta Casa.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de Concórdia, o Instituto Federal
Catarinense – IFC, Campus Concórdia, e a Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia – COPÉRDIA
estão preparando, por meio de competente comissão
organizadora, a 11ª edição do Show Tecnológico Rural do Oeste Catarinense – TECNOESTE, que neste
ano será realizado nos dias 29 de fevereiro e 1º e 2
de março.
Acompanhando uma tendência e uma iniciativa
de sucesso adotada pela maioria das cooperativas de
Santa Catarina, a COPÉRDIA também tem o objetivo
de mostrar o que há de mais moderno e disponibilizar
essas tecnologias ao produtor rural. O tema proposto para este ano é Gestão da Propriedade Rural com
Foco no Resultado.
Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar este
pronunciamento à Mesa para que seja divulgado também pelos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município
de Concórdia, o Instituto Federal Catarinense – IFC,
Campus Concórdia, e a Cooperativa de Produção e
Consumo Concórdia – COPÉRDIA estão preparando,
por meio de competente comissão organizadora, a 11ª
edição do Show Tecnológico Rural do Oeste Catarinense – TECNOESTE, que neste ano será realizado nos
dias 29 de fevereiro e 1º e 2 de março.
Acompanhando uma tendência e uma iniciativa
de sucesso adotada pela maioria das cooperativas de
Santa Catarina, a COPÉRDIA também tem o objetivo
de mostrar o que há de mais moderno e disponibilizar
essas tecnologias ao produtor rural. O tema proposto para este ano é Gestão da Propriedade Rural com
Foco no Resultado, para mostrar meios de o produtor
melhorar a produtividade e a rentabilidade no campo.
O TECNOESTE é mais um evento consolidado na
agricultura do Estado. A expectativa para esta edição é
de um público igual ou superior ao registrado na edição
passada, quando passaram pela feira 15 mil visitantes.
Ao oferecer essa escola a céu aberto, apresentando informações e tecnologias e agregando o evento
ao tema da gestão da propriedade, a Cooperativa e os
produtores convergem no sentido de que a propriedade
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rural é uma empresa e precisa ter uma gestão eficiente,
aliando conhecimento e tecnologia. O resultado é um
controle melhor dos negócios, com qualidade de vida
para o produtor, por ter o trabalho no campo facilitado
e rentabilidade da propriedade.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como fez a Deputada Jô Moraes, do nosso
partido e de Minas, eu não poderia deixar de destacar,
aqui representando os nossos companheiros militantes
do Estado do Ceará, o aniversário hoje de 70 anos do
nosso grande Presidente Renato Rabelo, um homem
que tem uma história pródiga de compromissos, o desejo constante de transformação deste País.
Esse desejo o nosso partido encarna muito bem
ao longo de sua história, e o Renato hoje, como Presidente do PCdoB, ajuda a dar curso à história do
PCdoB. O Renato é desses militantes aguerridos, é
bastante plácido, terno, calmo, porém determinado
na nossa luta pela construção do socialismo, por entendermos que todas essas mazelas que vivemos na
sociedade capitalista se dão por essa absurda concorrência desleal que compromete a fraternidade como
questão central e coloca o mundo nessa violência toda
e nessa insanidade.
Em nome do meu Estado, do povo, da militância
do meu Estado, quero parabenizar o nosso grande
Presidente Renato Rabelo.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Entraremos agora no período do Pequeno Expediente em
que cada orador terá 5 minutos.
O primeiro inscrito é o Deputado João Ananias.
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na véspera do carnaval, nós assistimos às declarações de cortes no Orçamento da União
para 2012 e, para surpresa nossa, ouvimos afirmações
de que esses cortes na saúde e na educação atingiriam 7,4 bilhões de reais.
Na qualidade de militante do Sistema Único de
Saúde e ex-Secretário de Saúde do meu Estado, o Ceará, fiquei bastante preocupado, Sr. Presidente Amauri
Teixeira, assim como V.Exa., que militou e milita nesse
campo. Fiquei preocupado, primeiro, por ouvir esse comentário e as afirmações do Ministro Mantega de que
ocorrerão cortes de 5 bilhões e 400 milhões na saúde.
Nós entendemos que vivemos um momento – e
isso é clamor púbico, não sou eu que estou colocando, apesar de que, como ex-gestor, vejo isso de forma
muito veemente – em que é importante aumentarmos
os recursos do financiamento na saúde pública no Brasil. E a antítese disso é o corte no Orçamento. Isso é a
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antítese da nossa expectativa, da nossa esperança de
ter mais recursos, já que o Brasil investe apenas 3,6%
do seu PIB com saúde. E não é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde para um país continental,
que tem nesses dois princípios, da universalidade e
da integralidade, a garantia da qualidade e do acesso
fácil à saúde pública. Não se justifica, no momento de
aperto em que vivemos, cortes orçamentários, mesmo
que sejam nas emendas parlamentares, como foi dito.
Daqui, manifestamos o nosso descontentamento.
Não é essa a política que nós queremos, que o PCdoB
quer, que o PP com certeza quer, que a base aliada da
Presidenta Dilma quer. Nós estamos antenados com
os gritos das ruas, com os reclamos do povo brasileiro, que espera na fila do exame, que espera na fila da
cirurgia eletiva, que padece na porta das emergências, que espera por um leito de UTI para um parente
seu, que, muitas vezes, paga com a vida, porque ele
não chega por conta da desregulação existente entre
oferta de serviços no SUS e demanda da sociedade.
Todo mundo – tirando meia dúzia, que quer turvar
a questão, que quer ligar os problemas do SUS apenas
à gestão –, quase todos os gestores, todos aqueles que
estão dentro do SUS sabem que o subfinanciamento
é uma questão grave já amplamente debatida aqui.
Se nós levarmos em consideração, Deputada Jô
Moraes, que vivenciamos o ciclo da Emenda 29, neste
Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, sem
trazer dinheiro novo para o SUS – esta é a verdade!
–, veremos que não se justifica que se cortem ainda
recursos que poderão aumentar o financiamento do
SUS nos Municípios, nos Estados e na União.
Quero aqui apelar para a Presidenta Dilma, no
sentido de que S.Exa. não deixe que esses cortes se
efetivem. Porque sua promessa de campanha – e já
como Presidente – era que iria melhorar o financiamento do SUS. Portanto, esses cortes são a negação de
suas promessas, mesmo que eles sejam de emendas,
são a negação do que foi falado.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação de meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não
poderia deixar de opinar sobre o recente anuncio feito
pelo Governo da Presidente Dilma de cortes orçamentários nesse ano de 2012. Pelos números colocados,
serão algo em torno de 55 bilhões de reais, em diversas
áreas da administração pública, com impacto na saúde
e educação de aproximadamente 7,5 bilhões, sendo
que desse valor 5,4 bilhões serão cortados da saúde.
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Particularmente, como médico, ex-Secretário de
Estado da Saúde do meu Estado o Ceará e Deputado
Federal, com forte atuação nessa área, não poderiam
ficar silente. Analisando a situação da saúde pública no
Brasil, vamos nos deparar com uma forte desregularização entre demandas da população e oferta de serviços. Padecemos também de qualidade nesses serviços,
desde a atenção primária, passando pela secundária e
agudizando-se na terciária, onde nos deparamos com
emergências superlotadas, déficit de leitos hospitalares de alta complexidade, como os de UTIs, filas para
exames de laboratórios e outros de auxílio diagnóstico,
além de extensa fila para cirurgias eletivas.
Todo esse quadro, de proporções preocupantes, esta instalado em todo o País. Temos o SUS com
imensuráveis avanços, se olharmos para o passado
não tão distante. Porém, a reforma sanitária brasileira,
iniciada na década de 60, em função da luta de nosso povo por saúde de qualidade, ainda está inconclusa. É nossa tarefa, enquanto militantes dessa causa,
darmos continuidade à construção do SUS, para que
possa garantir acesso à saúde publica de qualidade
ao povo brasileiro.
É consenso entre gestores da saúde, na União,
Estados e Municípios, que o subfinanciamento do SUS
é o grande responsável pela crise quase sistêmica
que vivemos. Investimos muito pouco dinheiro público
na saúde, apenas 3,6% do PIB no Brasil, o que torna
impossível atender às demandas legítimas que fluem
da sociedade. Como podemos admitir que diante de
tudo isso venha o Governo propor cortes no Orçamento em 2012, quando todos sabemos do déficit que
terá o Ministério da Saúde para atender minimamente
os compromissos existentes, isso sem levarmos em
consideração os novos programas e propostas que o
Ministro Padilha tem em seus planos. E as necessidades justas dos Estados e Municípios, já com gastos
estrangulados, muito acima dos percentuais a que são
obrigados por lei?
Nossa expectativa de mais aporte de recursos,
que alimentamos por mais de 11 anos, a Emende 29,
esvaiu-se sem deixar dinheiro novo. Caso se configure
esse corte anunciado pelo Ministro Mantega, poderemos aplicar ao caso a máxima muito usada por nós
nordestinos: “Além da queda, o coice”.
Apelamos à Presidente Dilma, que se comprometeu na campanha e já no Governo, a melhorar a
saúde publica no Brasil, para impedir essa insanidade
dos cortes. E não só isso: que urgentemente encontre
uma forma de garantir melhor financiamento para o
SUS. Só para relembrar, a OMS, Organização Mundial
da Saúde, preconiza que uma nação como o Brasil,
com um sistema de saúde que tem como princípios a
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universalidade e a integralidade, tem que investir entre 6,5% e 7% do seu PIB. Estamos quase na metade
do recomendado e ainda diante dessas inexplicáveis
e intoleráveis ameaças de corte na saúde, para fazer
caixa e pagar exorbitantes somas de juros.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – V.Exa.
é o Relator do projeto que rediscute o financiamento
para o SUS nesta Casa. Nós temos que retomar esse
debate na Comissão de Seguridade e enfrentar esse
problema. Tenho certeza de que V.Exa. conduzirá essa
relatoria para uma solução.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Para
garantir a fala a todos, nós daremos, no máximo, 1
minuto de prorrogação.
A próxima inscrita é a Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Deputado Amauri Teixeira, grande referência do povo
baiano, eu queria, em primeiro lugar, me solidarizar
com os familiares do Suboficial Carlos Alberto e do
Sargento Roberto Lopes, que faleceram na tragédia
da Estação Comandante Ferraz, na Antártida.
Queria me solidarizar inteiramente com os pesquisadores, com os que contribuem para a realização
dessa atividade da Marinha, através do Comandante
Marcos José, que está à frente, pelo significado que
representam a dedicação e a generosidade daqueles
oficiais.
Mas eu queria que nós tivéssemos e tomássemos
consciência, tirando uma grande lição dessa tragédia.
É evidente que não podemos dizer que a tragédia foi
provocada por circunstância “a” ou “b”, pois apenas
hoje se realizará uma reunião para que se possa fazer um levantamento acerca das causas do incêndio.
É fundamental que compreendamos que, se, de um
lado, as intempéries daquela região, com ventanias e
condições inóspitas, podem ter provocado o incêndio,
independentemente das circunstâncias, de outro, os
prejuízos causados pelo incêndio alcançaram dimensão maior pelos poucos investimentos realizados nessa
ousada tarefa que o Brasil realiza na Antártida.
Tive a oportunidade de estar presente na Estação Comandante Ferraz e de presenciar as condições
precárias em que os pesquisadores e tripulantes realizam aquele processo.
Quero lembrar aqui que, lamentavelmente, na
Lei Orçamentária para 2012, comparada à Lei Orçamentária de 2011, houve uma redução de 7 milhões
de reais de investimentos na Missão Antártica. Isso é
demonstração de irresponsabilidade e de inconsciência deste Congresso, porque, quando estava sendo
debatida a Lei Orçamentária, nós, da Frente Parlamentar, discutimos com todos os responsáveis que era
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necessário ampliar os recursos. Havia uma emenda
individual, mas, em nome de sabe-se lá o quê, ela não
foi aprovada, e hoje estamos com um orçamento de 9
milhões e 700 mil reais. Se comparado ao orçamento
de 2010, de 16 milhões e 500 mil, o orçamento deste
ano para a Missão Antártica é inferior.
Por isso, gostaria de fazer um apelo a esta Casa:
ela tem que reunir, evidentemente, a Frente Parlamentar Pró-Antártida, mas também a Frente Parlamentar
da Defesa Nacional; convocar suas Comissões Especiais; e estabelecer uma campanha nacional de levantamento de recursos de, no mínimo, 20 milhões, que a
irresponsabilidade e inconsciência de alguns fez que
não integrassem no Orçamento deste ano.
Para além disso, deve ser feito um esforço grande
para retirar os escombros; devem ser gastos recursos
para levantar a chata de óleo que, se não prejudicou a
região, está lá no fundo; e deve ser iniciado o processo
de reconstrução.
Temos de compreender que a Estação Antártica
Comandante Ferraz permite, há 30 anos, que o Brasil
integre o Tratado de Madri; que o Brasil se incorpore
às pesquisas mais avançadas; que o Brasil possa ser
parceiro de uma região onde se estabelecem a paz
e a ciência como grandes mestres de sua condução.
Sr. Presidente, eu apenas queria que nós tivéssemos consciência. Nós vamos sair desse processo
– estamos discutindo isso –, mas temos de fazer com
que nossa Estação seja assumida e reconstruída numa
dimensão superior e que, com esse programa, estejam
comprometidos não apenas a Marinha e o Ministério
de Ciência e Tecnologia, mas também o Ministério das
Relações Exteriores.
Ficamos meio encabuladas, quando chegamos
à nossa estação pequena, com o sofrimento e a generosidade daqueles pesquisadores, depois de ver a
imensidão das demais estações da China, dos Estados
Unidos, do Chile e da Argentina.
Por fim, agradeço à Estação do Chile pelo apoio.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O próximo inscrito é o Deputado Leonardo Gadelha, que
disporá de 5 minutos, prorrogáveis.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em pleno século XXI, onde se vive o
fastígio da técnica e as relações globais ditam o ritmo
da vida em todos os rincões do planeta, a Paraíba ainda não sabe onde ancorar o seu processo de abertura
para o mundo. Se a Internet, o Facebook e o Google
nos aproximaram de europeus e asiáticos, o nosso
porto ainda está a oceanos de distância de Antuérpia,
Hamburgo ou Hong Kong.

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Não é por acaso, portanto, que, em que pese a
sua boa distribuição espacial, sua localização estratégica e a determinação de seus empreendedores, a
Paraíba ainda exporte tão pouco.
Infelizmente, Sr. Presidente, nenhuma dessas informações é nova, e com elas não descobriremos um
novo caminho para as Índias. Mas tal constatação soa
como alarme: ou se toma uma atitude já, ou a Paraíba
perde o barco da história.
Nobres colegas, em termos relativos, podemos
dizer que a participação da Paraíba no bojo das exportações brasileiras é insignificante. Mesmo se compararmos a alguns Estados vizinhos, a nossa posição
ainda será embaraçosa. No ano de 2010, por exemplo,
a Paraíba exportou, segundo a Secretaria de Comércio
Exterior (SECEX), 217 milhões de dólares, dos quais
uma pauta de apenas três produtos – calçados de borracha e plástico, confecções de algodão e açúcar – representou mais de quatro quintos do total. De acordo
com a mesma fonte, no mesmo período, Pernambuco
exportou cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares,
e o Ceará enviou ao exterior cerca de 1 bilhão e 300
milhões de dólares em produtos.
A escolha desses Estados, aliás, como termo
de comparação, não foi aleatória. Ambos contam com
pelo menos dois grandes portos e se destacam pelos
colossos de Pecém e Suape. Tampouco é coincidência
o fato de a Transnordestina, uma das maiores obras
do PAC, ligar as duas instalações às novas fronteiras
agrícolas do oeste pernambucano e do sul piauiense.
Mais do que uma consequência do processo de desenvolvimento, um bom porto é um dos vetores que
catalisam esse processo.
Voltando à Paraíba, certamente se dirá que há
uma miríade de fatores a explicar o fenômeno das suas
pequenas exportações. Eu concordo. Mas o que salta
aos olhos, neste instante, é a inexistência de um porto moderno e producente. Apesar de seu indiscutível
potencial, o Porto de Cabedelo sofre, há anos, com o
binômio baixa demanda e pouco investimento.
Aliás, a ociosidade do porto fortalece os seus
concorrentes, dando-lhes ganhos de escala e deteriorando ainda mais a sua estrutura. O resultado é um
porto menos competitivo e cada vez mais obsoleto.
A ociosidade do porto fortalece os seus concorrentes, dando-lhes ganhos de escala, e deteriora ainda mais sua estrutura. O resultado é um porto menos
competitivo e cada vez mais obsoleto. Colocamo-nos,
então, diante de um teorema, tão simplório quanto desafiador: não se exporta porque não se tem um porto
eficaz e não se investe no porto porque ele não tem
demanda.
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Lentamente, parecemos, então, despertar para
a importância de Cabedelo para o nosso futuro. Em
2009, uma iniciativa, capitaneada pela Federação das
Indústrias da Paraíba, criou comitê permanente em
defesa do porto. No mesmo ano, em parceria com o
Deputado Estadual Guilherme Almeida, participei da
criação da Frente Parlamentar em Defesa do Porto,
no âmbito da Assembleia Legislativa do nosso Estado.
Em 2010, o esforço de alguns políticos do Estado,
como o colega, Deputado Manoel Junior, o Senador
Vital do Rêgo, o ex-Deputado Marcondes Gadelha e
o ex‑Governador José Maranhão, redundou no compromisso, posteriormente cumprido, do ex-Presidente
Lula em consignar mais de 30 milhões de reais para
o desassoreamento do leito do rio em que se debruça o porto, obra popularmente conhecida como aprofundamento do calado. Esforços honrosos, mas ainda
insuficientes.
No que tange ao crônico problema do calado, ele
ainda não foi resolvido. Mesmo com a benevolência da
Capitania dos Portos local, a aproximação de navios
hoje considerados de porte mediano é inviável em momentos em que a distância entre a superfície e o piso
é de menos de 8 metros. Nossos vizinhos de Suape
possuem um calado superior a 17 metros.
Apesar do esforço do Presidente Lula, a obra
não foi executada a contento, faltando derrocar uma
grande pedra localizada no centro do canal de aproximação. Precisamos de mais recursos para esse fim,
e temos certeza de que não estamos pedindo muito.
Aliás, pediremos mais. Uma vez minorado o problema
do calado, será a hora de investir em terra.
Como bem lembrou o Senador Vital do Rêgo, em
seminal discurso na Câmara Alta do Congresso, há
poucos meses, é de 300 milhões de reais o volume de
recursos de que necessitamos para modernizar o porto.
Somente investimentos maciços poderão modernizar o Porto de Cabedelo e fazer com que ele gere
demanda. A lógica inversa é simplesmente inexequível
em uma economia que produz navios cada vez maiores e mais funcionais.
Sr. Presidente, a tese que defendo, de que os investimentos gerarão movimento, é a mesma que faz
com que o Panamá tenha iniciado, em 2007, o alargamento e o aprofundamento de seu famoso canal, para
que, em 2014, ele possa comportar navios que carreguem até 12 mil contêineres. Hoje, o canal permite a
passagem de embarcações que levam cerca de 5 mil.
Sete anos de esforços para décadas de muita riqueza.
Para os brasileiros de ouras regiões, pode soar
estranho o pleito de modernização e ampliação de um
porto que, em linha reta, está a apenas cerca de 100
quilômetros de Recife e Suape. Respondo, em letras
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garrafais: NÃO É! A prática em outras regiões do mundo
mostra que não há incompatibilidade. Para se ter uma
ideia, os dois maiores portos dos Estados Unidos, Los
Angeles e Long Beach, são separados por uma cerca.
Além disso, a capacidade total dos portos brasileiros
já está sendo utilizada. São poucos e estão sufocados
os portos nacionais. Portanto, uma nova estrutura serviria a toda a Nação.
A pergunta que fazemos, então, é: por que não
na Paraíba? Onde está escrito que não temos direito
a uma grande obra estruturante? A bancada da Paraíba neste Congresso Nacional fechou questão com
essa bandeira; o Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e seu colegiado, também. Não houve
manifestação do Governo do Estado, mas não consigo
crer que não cerraria fileiras nesta luta. A batalha é de
todos os paraibanos.
Sr. Presidente, a Paraíba tem um litoral de águas
plácidas e transparentes. Nós nos inspiraremos nele
para não permitir que o processo de desenvolvimento do nosso Estado se dê em águas turvas. Um bom
porto é um ótimo começo!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia.
S.Exa. dispõe de 5 minutos mais 1.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o art. 231 da Constituição Federal diz:
“Art. 231. São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá‑las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.”
Leio o art. 231 da Constituição Federal para dizer que o bem maior de qualquer população é a vida.
E não é novidade para nenhuma pessoa neste Brasil
saber, pelos meios de comunicações, de assassinatos de índios.
Na semana passada, no sul da Bahia, um índio
foi morto, assassinado, e um pataxó e um tupinambá
foram feridos. O mais duro é que, quando se trata de
ocupação de terra pelo sem-terra, a Justiça despeja em
24 horas. Desde 1989, os fazendeiros têm um título de
terra dado pelo Governador daquela época na reserva
dos índios pataxós de Pau Brasil e Itaju do Colônia.
São 54 mil hectares reconhecidos como terras indígenas, mas os fazendeiros estão lá, e até hoje a Justiça
não os tira de cima dessas terras. Por isso que vêm
os conflitos e as mortes dos índios, que deveriam ser
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protegidos pela União, mas suas vidas são ceifadas
pelos pistoleiros na região, Sr. Presidente.
Acredito que é preciso tomar providências para
que, em Pau Brasil, no sul da Bahia, e em Itaju do
Colônia, que são 54 mil hectares que já vêm de uma
luta constante dos pataxós, se possa, de uma vez por
todas, resolver aquele conflito. Já morreram mais de
25 indígenas assassinados pelos pistoleiros daquela
região. Não é possível que isso permaneça por mais
tempo. Acredito que é preciso que o Supremo tome
uma decisão sobre as terras indígenas de Pau Brasil
e Itaju do Colônia.
Para a situação dos tupinambás em Ilhéus, é
preciso que se agilize o processo para resolver aquele
problema, senão haverá novamente a mesma situação
de Pau Brasil ou de Itaju do Colônia no sul da Bahia.
Chamo a atenção porque V.Exa., Deputado
Amaury, que está presidindo a sessão, também é da
Bahia, já esteve, em muitos momentos, discutindo,
debatendo essa questão indígena. É preciso que a
Comissão de Direitos Humanos também possa, nesta
Casa, agilizar ações junto ao Supremo, para resolvermos o problema da demarcação das terras indígenas
no sul da Bahia, Sr. Presidente.
Há um outro assunto que quero aqui tratar. Alguns meios de comunicação e algumas lideranças da
Bahia apostavam que o carnaval daquele Estado seria
um fracasso. Houve o carnaval, reduziu-se o índice de
violência, ao mesmo tempo em que houve um clima
de muita paz, com muita tranquilidade, um dos melhores carnavais do período recente no Estado da Bahia.
Estou registrando essa questão porque vivemos
um período duro em Salvador com a greve da Polícia
Militar. Essa própria Polícia Militar, que fez a greve, deu
segurança a todos que quiseram participar do carnaval. Por isso quero parabenizar o nosso Governador,
Jaques Wagner, por ter trabalhado, organizado um
carnaval com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, a Polícia militar, por sua competência e por haver
cumprido sua função de dar segurança à população.
Por último, Sr. Presidente, quero dizer também
da satisfação e da alegria de ver que o Governador Jaques Wagner, no episódio da greve da polícia, assumiu
uma série de compromissos, dentre eles encaminhar
o projeto de lei que trata da gratificação dos policiais
militares, a GAP 04 e a 05, para a Assembleia Legislativa. Antes do carnaval, o projeto de lei foi encaminhado
e lido na Assembleia Legislativa da Bahia, que hoje
inicia o processo de discussão. Isso, para aprovação
desse projeto de lei, fruto do entendimento da Polícia
Militar, do Governador Jaques Wagner, da Assembleia
Legislativa da Bahia. Acredito que é dessa forma que
vamos conseguir avançar cada vez mais para que os
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trabalhadores tenham suas conquistas e, ao mesmo
tempo, possamos ter um Estado que corresponda à
expectativa de cada cidadão, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO
ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sei que
falar do carnaval não é um assunto que diz muito, com
o dia a dia desta Casa, envolvida nas análises e aprovações de projetos de lei, de debates sobre políticas
públicas e nas análises e julgamentos das ações. Mas
abro exceções hoje para falar do carnaval de Salvador,
porque, dias antes da festa, o Estado, e principalmente
a capital baiana, estavam envolvidos em uma situação
de extrema tensão, com a greve dos policiais militares
e o clima de insegurança que rondava a população e
os turistas.
E por causa dessa situação, temia-se pelo sucesso daquela que costumamos chamar de “a maior
festa pública do planeta”, que é o carnaval de rua de
Salvador. Alguns, com base na situação de insegurança
dias antes da festa, apostavam mesmo no insucesso,
com grandes prejuízos para a cidade como um todo e
um desgaste imenso na própria imagem do Estado e
do Poder Público como um todo.
Mas eis que os resultados foram diferentes. O
baiano soube dar a volta por cima, driblar o clima de
insegurança que antecedia a festa, por causa da greve
dos policiais, e fazê-la em clima de paz e muita alegria.
E os resultados não poderiam ser melhores, porque, a
despeito de tudo, houve uma redução de 16% a 17%
nas ocorrências em segurança e saúde, durante os
cinco dias da festa.
E não apenas na segurança e saúde pública temos a comemorar. Ao contrário das expectativas de
queda após a recente greve da Polícia Militar, a procura por passagens e hotelaria se manteve igual à de
2011. Os turistas que estiveram no Estado durante a
festa momesca movimentaram cerca de 518 milhões
de reais.
Hoje, a Assembleia Legislativa da Bahia começa o processo de aprovação do reajuste dos salários
dos policiais militares e da aprovação do pagamento
das gratificações de atividades policiais, as chamadas
GAPs, nos níveis 4 e 5, tal como ficou assegurado em
um acordo com o Governador Jaques Wagner, e como
este prometera fazer, encaminhando o projeto de lei
em regime de urgência para aprovação pelo Legislativo Estadual.
Está, portanto, de parabéns o Governador Jaques Wagner, a população baiana, que soube manter
a confiança nos poderes públicos, e todos aqueles que
contribuíram para que o carnaval de Salvador, mais
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uma vez, superasse as expectativas e mantivesse a
marca de maior festa popular do planeta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocupa-me muito a situação dos povos pataxós, nos Municípios de Itaju do Colônia e Pau Brasil, na região sul da
Bahia, ante o clima de violência que impera na região,
por conta dos conflitos com fazendeiros que ocupam
as terras indígenas.
Isso porque, somado ao constante clima de tensão, que tem aumentado nos últimos dias, a morte de
um índio tupinambá, na semana passada, cujo socorro
não foi possível por causa da ação de pistoleiros na
região, só fez agravar a situação, que pode resultar
em novos conflitos.
O Governador Jaques Wagner já adotou algumas
providências emergenciais, como a criação de uma
força de paz para atuar na região, com o objetivo de
garantir a segurança tanto dos povos indígenas como
da população civil, a mercê da ação de pistoleiros.
Como se sabe, Sras. e Srs. Deputados – já foi
relatado nesta casa –, os pataxós reivindicam a posse de 54 mil hectares de terras que lhes pertencem,
numa ação de nulidade de títulos em favor dos fazendeiros que ocupam a região, desde 1989, no Supremo
Tribunal Federal.
Na área reivindicada pelos índios existem mais
de 50 propriedades que ocupam a terra de forma ilegal, uma vez que o processo de nulidade de títulos não
foi definido pelo Supremo. Por conta dos conflitos nos
últimos dias, 46 dessas propriedades estão ocupadas
pelos pataxós.
Ao nos referimos aqui deste plenário a essa situação, buscamos alertar o Governo Federal sobre a
gravidade da situação que envolve milhares de famílias
expostas ao clima de violência causada pela presença
ostensiva e constante de pistoleiros na região.
Ao mesmo tempo, queremos chamar a atenção
da Justiça para que encontre uma solução para o conflito, assegurando aos povos tupinambás e pataxós o
direito constitucional à terra que lhes é de direito e que,
ao longo dos anos, foram ocupadas indevidamente
por fazendeiros, à revelia dos direitos constitucionais.
Diz o art. 231 da Constituição Federal:
“Art. 231 São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá‑las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à
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preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo‑lhes o usufruto exclusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.
...............................................................
§ 4º As terras de que trata este artigo
são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou
epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato
logo que cesse o risco.”
Logo, Sras. e Srs. Deputados, torna-se um dever
da União, através de um dos seus Poderes, no caso, o
Judiciário, uma solução para o conflito, que já fez inúmeras vítimas entre os povos indígenas, através de um
processo de demarcação das terras indígenas, de resgate dessa dívida histórica com os primeiros habitantes
dessas terras, de propiciar as condições fundamentais
para a sobrevivência física e cultural desses povos e
de preservar a diversidade cultural dos nossos índios.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Em relação aos indígenas, Deputado Valmir Assunção, lembro
que diversas lideranças virão aqui na quarta-feira, para
conversar novamente com a Ministra Cármem Lúcia,
e nós as acompanharemos.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra o Deputado Nazareno Fonteles, do PT do
Piauí, por 5 minutos, prorrogáveis por mais 1 minuto.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, antes de mais nada, peço a V.Exa. que faça
inserir nos Anais da Casa, para que faça parte do meu
discurso, o texto intitulado Legitimidade do Estado e a
Revisão Parlamentar do Controle de Constitucionalidade, de autoria de Antonio Carlos Alpino Bigonha e
Luiz Moreira, ambos de renomada formação jurídica.
Um deles ocupa o Conselho Nacional do Ministério
Público e o outro é Procurador da República.
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Esse texto tem muito a ver com o que vou abordar: a relação entre os Poderes, assunto a que tenho
dado certa ênfase neste mandato. Desde o ano passado, tenho apresentado emendas constitucionais a
esta Casa, como a Emenda Constitucional nº 33, que
propõe maior equilíbrio entre os Poderes, quando se
tratar de emenda constitucional elaborada por esta
Casa. Isso visa exatamente a respeitar a soberania
do povo, que está na nossa Constituição, e que nos
elegeu pelo voto que nós representamos. No caso de
emenda constitucional, o Poder Judiciário não terá o
poder da revisão judicial.
No meu entendimento, isso é sempre uma desmoralização para o povo e uma deformação da democracia. Foram eleitos 513 Deputados e 81 Senadores, e
estes fizeram a Constituição, portanto, têm o poder de
mudá-la, porque a legitimidade a nós dada é a mesma
do Constituinte de 1988. Aqui não teve Constituição
produzida exclusivamente por Constituinte. Essa é
uma visão conservadora, atrasada, que o nosso País
continua deixando passar.
E, no nosso caso, propomos uma alternativa: se
houver discordância, esta Casa tem o prazo de 3 meses para refletir; se não, faz-se o plebiscito. É o povo
que, em última análise, legisla. E nós somos os representantes legítimos para fazê-lo. Se há discordância de
quem interpreta a lei para aplicá-la no caso concreto,
cabe ao povo decidir, e não o Poder ser desmoralizado
como hoje acontece.
Esta Casa elaborou a Constituição de 1988. E
sem entrar no mérito, no caso, por exemplo, da união
homoafetiva, independente de quem é a favor ou contra,
a nossa Constituição, a dita Constituinte de 1987/1988,
definiu de maneira diferente. Cabe a esta Casa reformar, e não o Poder nomeado por uma única pessoa,
como é o caso do Supremo, interpretar e agir como
Constituinte, tentando nos substituir.
O mesmo aconteceu quando se decidiu sobre
células-tronco embrionárias, sobre a verticalização.
Esta Casa foi desmoralizada numa emenda constitucional feita por nós – à época, eu participei –, e assim
por diante. Agora mesmo, com relação ao Ficha Limpa, embora não seja emenda constitucional, vivemos
uma verdadeira via-crúcis para se tomar uma decisão
– que, afinal, esta Casa já havia tomado. Isso é um
desrespeito ao nosso Poder.
Vejam o caso do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Nós fizemos a Emenda nº 45, em 2004, e
aprovamos o CNJ. Passado 7 anos, meia dúzia de Ministros nomeados podem chegar e rasgar o que esta
Casa decidiu? É para isso que sempre tenho chamado a atenção! É preciso acordarmos para o valor de
cada um que representa o povo. O que existe hoje é
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um processo de desconstrução histórica no Brasil e
em outros países em relação ao Poder Legislativo.
Este texto aqui, que mencionei no início, em que
um dos seus autores tem doutorado em Filosofia do
Direito, na Alemanha, mostra como, de fato, a nossa
legitimidade está sendo rasgada aqui no Brasil.
E nós estamos diante de uma conjuntura esplêndida. O capital, o mercado, sofreu uma derrota em 2009
nessa crise internacional, favorecendo exatamente o
Estado, a representação política como condutora do
desenvolvimento do País. Esta é a hora histórica para
fazermos.
Para isso, precisamos fazer a reforma política,
o financiamento de campanha, aperfeiçoar esta Casa
para poder, perante o povo, mostrar que não podemos
viver sendo humilhados – está é que é a verdade – por
Ministros nomeados, desrespeitando a Constituição e
a soberania popular.
Por isso, fica aqui mais uma vez o nosso apelo
para que faça parte do meu discurso este texto, que
merece ser lido por todos aqueles que compõem esta
Casa, e que possamos este ano aprovar pelo menos
esta emenda constitucional que já tramita há bastante
tempo nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
TEXTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Legitimidade do Estado e a revisão parlamentar
do controle de constitucionalidade
O valor da Constituição
Antonio Carlos Alpino Bigonha & Luiz Moreira
No quadro em que vivemos, o Parlamento brasileiro caminha para ser tido como desnecessário e
é compreendido, especialmente pelos juristas, como
instituição que macula a Constituição da República
ou ainda como apêndice da democracia. Não é por
acaso, portanto, que as Emendas à Constituição são
percebidas como deturpadoras da pureza original da
Constituição. Por que isso ocorre?
Uma outra questão diz respeito à oportunidade
política e jurídica surgida com a crise econômica mundial. Essa crise, produzida no centro do capitalismo,
nos conduz a uma mudança de paradigma não apenas
da economia, mas da definição dos papéis que cabem
ao Estado desempenhar. A crise econômica confere
ao Estado a missão de estruturar de modo novo as
relações sociais, jurídicas e econômicas. De tal modo
há uma reviravolta nas funções do Estado, que atualmente assistimos a uma mudança de paradigma nas
teorias do Estado, na Economia e no Direito.
Desse modo, será seguido um roteiro que seja
capaz de demonstrar (1) que o Parlamento atual e a
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Assembleia Constituinte são ambas instituições que
representam a soberania popular; (2) que a crise que
vivemos nos possibilita inaugurar a esperança de dias
melhores e (3) esta esperança só pode ser traduzida de
modo válido pela legitimidade do mandato que surge
com o aprofundamento e consolidação da democracia.
I – A Crise do Parlamento
As Constituições modernas repousam sua pretensão à legitimidade em um ato fundador denominado “poder constituinte”. Parte-se da ideia de que o
poder constituinte é o ato decisivo que transformaria
a sociedade e lhe daria uma nova estrutura. Por seu
intermédio, seria reedificado o Estado e reconfigurados os propósitos da sociedade, sendo constituídas e
fundamentadas todas as relações a ela subjacentes.
Comumente o poder constituinte é exercido por
uma assembleia que realiza o desígnio de formular e
promulgar os princípios que passarão a estruturar o
sistema constitucional que terá preponderância sobre
todo o ordenamento jurídico. Logo, sob a assembleia
constituinte repousa o poder de prescrever as normas
e ordenar as condutas e isso se estabelece pelo exercício do poder que lhe é conferido pelas urnas.
O que torna legítima a Assembleia Constituinte?
Certamente não é a Constituição que dela emana, mas
o mandato que lhe é conferido pelos cidadãos.
O problema que cerca o Parlamento brasileiro é
a diminuição das suas tarefas e de suas prerrogativas
diante da Assembléia Constituinte. O Poder Constituinte
originário e a Assembleia Constituinte dele decorrente
seriam o “momento puro” de criação do Direito. Os atos
posteriores engendrados pelo Parlamento maculariam
a ordem herdada, em clara demonstração que a política deprecia o Direito.
Como maculador da Constituição, é preciso que
o Parlamento, a democracia e a política sejam substituídas por uma instituição que garanta a permanência da pureza constitucional. É neste momento que a
Constituição como obra da democracia, como obra
da política, como obra do Parlamento, é apropriada
pelo processo judicial por intermédio do controle de
constitucionalidade.
É aqui que começam as mazelas do Parlamento,
pois do ponto de vista lógico, o mandato e a política
cedem lugar à sentença, cedem lugar à técnica.
Todavia, do ponto de vista ideológico, isso se
inicia com uma fraude, um simulacro, pois o que torna legítima a Assembleia Constituinte torna também
legítimo o Parlamento, ou seja, é o mandato, são as
urnas que legitimam tanto a Assembleia Constituinte
quanto o Parlamento ordinário. Ambos são instituídos
pelas cidadãs e cidadãos e isso é consagrado com a
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expressão “todo poder emana do povo”, que confere
tanto a uma quanto ao outro a prerrogativa de estabelecerem, no exercício de suas funções, a ordem jurídica.
Já do ponto de vista histórico, o poder constituinte
repousa em um embuste: é o mandato obtido das cidadãs e dos cidadãos, mandato obtido pelo voto, que
dota a Assembleia Constituinte do poder necessário
para constituir todas as relações. Assim, a legitimidade
e a autoridade que a Assembleia Constituinte detém
é a mesma que o Parlamento possui, pois esse poder
decorre do mandato, decorre das urnas.
É a soberania das cidadãs e dos cidadãos que
põe em marcha um processo de formulação das novas
engrenagens da sociedade, e a soberania desses mesmos sujeitos de direito põe o poder constituinte, que
convoca a Assembleia especialmente para dispor sobre
aquilo para o qual foi convocada. Admitir o contrário
seria reconhecer que o poder da Assembleia Constituinte decorre de outras fontes que não os cidadãos.
Por conseguinte, o poder constituinte não é fonte
de poder algum, ele detém apenas o exercício de uma
faculdade que emana diretamente dos cidadãos, dos
sujeitos de direito.
Não há de se falar tampouco em poder constituinte
como poder originário, porque o poder não se origina
do ato fundante, nem na Assembleia convocada para
constituir o sistema jurídico. Origina-se em projeto orquestrado pelas cidadãs e cidadãos de constituírem
uma nova ordem jurídica e é esse projeto que asperge validade tanto à Assembleia Constituinte quanto
ao Parlamento. Obedecendo a essa lógica é que nas
democracias o mandato é representativo.
Desse modo, ainda é preciso mostrar o que distingue o processo de criação da Constituição do processo legislativo, ou seja, o que diferencia o processo
constituinte do processo legislativo? Se tanto um quanto
o outro decorrem da soberania popular, se ambos são
o exercício do poder político obtido das urnas, então
não há diferença qualitativa entre processo constituinte e processo legislativo, o que há é uma diferença
quantitativa, que se exprime pelas particularidades de
ambos, que são definidas no momento de o mandato
ser conferido.
Portanto, é o poder soberano dos cidadãos que
põe o Direito em suas ramificações: o processo constituinte e o processo legislativo. O poder que torna
possível a Constituição e que a torna legítima torna
também possíveis e legítimas os códigos e as leis.
Se o processo constituinte e o processo legislativo emanam do povo, não há que se falar em distinção
quanto à origem, mas a distinção diz respeito unicamente ao seu exercício.
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Se o exercício do poder tanto pela Assembleia
Constituinte quanto pelo Parlamente decorre do mandato obtido das urnas, não há distinção fundamental
que oponha um ao outro, pois os dois processos têm
a mesma origem. Fundando-se ambos no poder dos
cidadãos, tanto o processo constituinte quanto o processo legislativo permitem a atualização de uma esfera legiferante que estrutura a liberdade e a perpetua
por meio de um ordenamento jurídico conceitualmente
concatenado.
Essa é uma das grandes armadilhas da modernidade, pois ao obstruir o Poder Legislativo, a Teoria
do Poder Constituinte faz com que a Política seja interditada, de modo que fica aberto o caminho para que
a técnica submeta a democracia, para que o controle
de constitucionalidade substitua o voto, para que os
tribunais sejam protagonistas e submetam os demais
poderes.
Se as intervenções do Legislativo são vistas como
maculadoras e se a Política torna o Direito impuro,
abre-se o caminho para que as prerrogativas do Legislativo sejam esvaziadas, de modo que outro poder
passe a exercer tais funções.
Essa é a razão pela qual o Poder Judiciário tenha
se transformado, com controle de constitucional idade, em tutor da Constituição e pela qual as Emendas
à Constituição caminham para ser substituídas, com
um truque hermenêutico, pela Mutação Constitucional.
Como decorrência de uma estrutura ideológica
que submete e tutela o Parlamento, o bicameralismo
ora em exercício no Brasil não possui Câmara Revisora. Sendo ambas as Casas propositoras, a revisão dos
atos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
é exercida por outro poder.
II – O reino da técnica sobre a Política
Se a democracia e a Política se constituem como
maculadoras da ordem jurídica, então há o estabelecimento do domínio da técnica sobre o poder do Estado, que apropriado pela técnica. Passa a ser exercido desde que se submeta aos limites impostos pelas
corporações à sua influência. E dessa maneira que o
conceito de liberdade negativa, antes restrito ao liberalismo, é atualizado com o constitucionalismo atual.
É que a atuação estatal, aquela legitimada pelo mandato, é esvaziada de tal modo que se constituam verdadeiros territórios imunes à interferência do político.
Com essa dicotomia entre técnica. e Política, o
Estado passa a ser controlado pelos técnicos (os permanentes) e o governo pelos políticos (os passageiros).
Daqui surgem algumas consequências, entre elas:
(1) no plano federal, o Presidente da República
deixa de ser chefe de Estado, sendo apenas chefe de
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governo e assim se repete a dicotomia entre técnica
e política, de modo que o Estado passa a ser dirigido
pelos técnicos e o governo, pelos políticos. Por conseguinte, o Estado passa a ser indisponível para os
cidadãos, de modo que o Estado de democrático se
converte em Estado corporativo. Essa é a razão do
movimento no serviço público que pretende transformar carreiras organizadas em carreiras de Estado, pois
assim elas se imunizam ante a democracia e ante o
mandato do Presidente.
(2) como há subordinação da democracia à técnica, o Estado brasileiro, que deveria ser governado
pela Política, pela Democracia, passa a ser tutelado
pela burocracia e pelas sentenças, de modo que o orçamento e o programa de governo ficam subordinados
às suas decisões.
(3) A desconfiança ante a atividade estatal se
materializa pelo estabelecimento de marco jurídico que
significava desconfiança, traduzida em termos jurídicos pela circunscrição da administração ao princípio
da legalidade. A legalidade veio substituir a presunção
de legitimidade dos atos da administração. Com a legalidade, a administração passa as reger-se por uma
lógica daquilo que aconteceu, submetendo a inovação
pela mesmice. Cabe ao Executivo e ao Legislativo
voltarem-se para a constituição da realidade. Logo, a
exigência de constituição da realidade é incompatível
com a equiparação dos atos da administração ao que
já passou. Os atos do Estado, por decorrerem da soberana manifestação do cidadão, são presumivelmente
legítimos. É essa legitimidade que permite que o Estado projete a esperança de dias melhores.
III – Mudança de paradigma e revisão parlamentar
do controle de constitucionalidade
Assistimos nos últimos quarenta anos, a três
grandes reviravoltas no curso da história, reviravoltas
essas que mudaram a perspectiva com a qual o mundo é compreendido: 1968, 1989 e 2009.
Em 1968 o mundo que surgiu da Segunda Guerra
mundial teve que se adaptar aos pleitos por liberdade
e por menos tutela sobre as relações privadas. Uma
geração inteira se rebelou contra as tradicionais formas de dominação, sejam elas culturais ou políticas.
Em 1989, as formas autoritárias de constituição da
realidade caem subitamente com o Muro de Berlim. A
guerra fria tinha um vitorioso.
O aparato simbólico surgido da vitória obtida
nos anos 1968 e 1989 é rapidamente apropriado pelo
Estado daí decorrente, fruto da complementaridade
entre a apropriação do Estado pela técnica e o poder
econômico.
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Essa complementariedade funciona como repositório de necessidades nunca cumpridas. Vale dizer:
enquanto o Estado cobra fidelidade aos preceitos, por
meio da concessão de benfeitorias, e subjuga os descontentes com a eliminação das pretensões contrárias,
o poder econômico fecha o cerco ideológico e permite
que a onipotência estatal tenha múltiplos desdobramentos. Colonizada a esfera pública pelo Estado, o
poder econômico submete a esfera privada ao forjar
a pretensão da satisfação dos bens palpáveis, na medida em que fornece produtos em escala industrial e
aponta para a possibilidade de, pelo esforço pessoal
do indivíduo, prover as necessidades, vinculando a
supressão de tais necessidades ao esforço e ao trabalho individuais.
Tornando as necessidades de consumo um devir, vez que renováveis pelo progresso tecnológico e
pela articulação de novas dimensões a serem supridas
(bens não-palpáveis), imputa-se ao desejo de consumir a mola que ativa a permanência da necessidade.
Assim, desejo e trabalho são os modos de amalgamar
as dimensões prescritivas e econômicas como repositórias simbólicas. Desse modo, sela-se a tensão entre
a apropriação do Estado pela técnica e a submissão
do Estado ao poder econômico, por um lado, ao institucionalizar o monopólio da força estatal e, por outro,
ao ideologizar o consumo.
Como se trata de uma tensão, o passo seguinte
consiste na (1) ideologização do Estado e (2) na institucionalização do consumo.
(1) O domínio das consciências operado pela
apropriação do Estado pela técnica se forja na medida
em que há a pressuposição de que toda a emanação
estatal é fruto de um processo amplo e irrestrito de
tomada de decisão.
A nuança jurídica da ideologia da dominação se
inicia quando a democracia é utilizada apenas para dar
início ao processo de formatação da política. Evocada
a fim de legitimar a intervenção estatal, o processo se
aparta da democracia e passa a mover-se segundo uma
lógica própria, orientado pelos cânones intrínsecos ao
sistema. A ideologia da dominação jurídica é operada
pela estatização do público e do privado, permitindo
que haja uma supressão progressiva das esferas nas
quais se manifestam as liberdades (a privada e a pública
atinentes ao sujeito e à sociedade civil), reduzindo-as
à influência do Estado. O passo seguinte se dá pela
juridicização do mundo, operada pela transformação
do Direito, pelo constitucionalismo, em operador das
multiplicidades.
Todas as dimensões se submetem à expressão
jurídica, dela obtendo tutela por meio da submissão
das esferas privadas e públicas aos princípios consti-
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tucionais. Desse modo, a plenitude jurídica pretendida pela codificação é alcançada pela Constituição. Tal
plenitude se dá por meio da chamada “abertura” dos
princípios constitucionais, garantindo à Constituição
desdobramentos inimagináveis e arbitrários realizados
pela interpretação e pela jurisdição constitucionais. Assim, cabe à interpretação e jurisdição institucionalizar
o poder do Estado, garantindo-lhe tanto adaptação às
novas situações, arbitrárias, como também a restrição
ao diverso do jurídico.
Desse modo, o constitucionalismo conseguiu
a um só tempo submeter os Poderes exercidos conforme mandato e os transferir para esferas imunes à
democracia.
O ano de 2009
A crise econômica mundial gerou uma reviravolta
na concepção das estruturas do Estado, na relação entre Estado e sociedade e em seu paradigma. No cenário
mundial, a desconfiança antes circunscrita ao Estado
muda de lugar. Agora, é a atividade econômica, a atividade privada que se vê envolta em desconfiança e
a legitimidade passa a ser própria à atividade estatal.
Assim, a crise econômica mundial confere ao
Estado a missão de estruturar de modo novo as relações sociais, jurídicas e econômicas e essas somente
podem ser realizadas se a legitimidade que decorre do
voto for traduzida em marco jurídico apropriado, isto
é, se à administração pública for reconhecida a legitimidade para constituir o futuro. Então, a legalidade
deve ceder lugar à pressuposição de legitimidade dos
atos administrativos, de modo que sendo legítima seja
também lícita a atuação estatal.
O ano de 2009 nos traz, portanto, uma mudança de paradigma que nos conduz aos seguintes desafios:
(I) é preciso afinar a estrutura do Estado brasileiro
à mudança do paradigma surgido com a crise econômica mundial, de modo que o paradigma jurídico seja
capaz de dar efetividade à administração pública e
de dotar o Estado dos meios que alavanquem nosso
desenvolvimento social e sustentável, substituindo a
legalidade pela legitimidade da administração pública,
de modo que a lógica do não fazer ceda lugar à Constituição do futuro, com a consequente possibilidade de
o Estado brasileiro institucionalizar paradigma jurídico
compatível com a esperança em fazer surgir dias melhores e mais justos;
(II) é preciso reestabelecer no Brasil uma separação dos poderes. Essa separação dos poderes precisa
dotar o Senado Federal de algumas prerrogativas, pois
como Câmara Alta cabe ao Senado o controle sobre os
atos do Legislador Positivo (a Câmara dos Deputados)
e do Legislador Negativo (o Supremo Tribunal Federal).
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Assim, o Parlamento federal, como bicameral, teria
uma Casa Propositora, a Câmara dos Deputados, e
uma Casa Revisora, o Senado Federal. Transformado
o Senado Federal em Câmara Revisora, a ele caberia
estabelecer o controle sobre a jurisdição constitucional,
pois do mesmo modo que o Parlamento tem a prerrogativa de derrubar veto do Presidente da República, o
Senado realizaria a revisão parlamentar sobre o controle de constitucionalidade. Essa revisão parlamentar
sobre o controle de constitucionalidade devolveria ao
ordenamento jurídico legitimidade, tornando possível
a relação entre Direito e política. Essa revisão parlamentar sobre o controle de constitucionalidade surge
com a onda de constitucionalização ocorrida pós 1989
e ganha assento nos países de constitucionalização
tardia como o Brasil e é hoje adotada, por exemplo,
no Canadá, na Polônia e na Romênia.
Realizada uma reforma na estrutura do Estado
brasileiro, o outro lado da moeda seria a reforma da
representação política, que seria operada pelo fortalecimento dos partidos políticos e da soberania popular mediante:
(III) o fortalecimento dos partidos seria
instituído pela fidelidade partidária, pelo financiamento público das campanhas e pela lista
partidária. A definição da lista partidária pelos
partidos seria precedida de prévias, nas quais
a formação da lista caberia aos afiliados;
(IV) o fortalecimento da soberania popular
dar-se-ia mediante controle do mandato pela
população, o chamado recall, e com a efetivação do constitucionalismo popular operada
pela convocação de plebiscito e referendo;
(V) o estabelecimento de formas de democracia direta, com redução do percentual de
eleitores para a proposição de lei de iniciativa
popular e a admissão de Emenda à Constituição por iniciativa popular.
* Procurador Regional da República (1ª
Região) e Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores da República – ANPR.
** Mestre em Filosofia e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador de Filosofia do Direito da
Universidade de Tübingen, Alemanha, e autor,
dentre outros, do livro A Constituição como
simulacro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é um orgulho representar aqui o Estado
de Rondônia, mas é com pesar que venho anunciar
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uma tragédia que ocorre no meu Estado: a tragédia da
BR-364, que mata, que provoca acidentes e que fere.
Na década de 60, o Presidente Juscelino Kubistchek olhou para o Norte do País com o objetivo
de integrá-lo, assim o Centro-Oeste, o Sul. Mas hoje,
lamentavelmente, o que nós no Estado de Rondônia
presenciamos é o sofrimento de uma população que
já não mais quer calar, de uma população que a cada
dia sofre com a falta de manutenção da BR-364, que
tem mais de 700 quilômetros, que liga a cidade de Vilhena à cidade de Porto Velho e integra o Estado do
Acre ao Amazonas. Ela seria para nós a espinha dorsal
do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Mas
é ali, Sr. Presidente, que vemos o nosso povo sofrer.
É por isso que hoje fizemos questão de vir a esta
tribuna conclamar, solicitar, reivindicar, cobrar, em nome
da bancada federal do meu Estado de Rondônia, do
órgão técnico DNIT que não mais espere, que ouse
na sua responsabilidade e, com a sua equipe técnica,
solucione os problemas relacionados às ações tapa-buraco, essas que nós chamamos de manutenção,
que devem ser imediatamente realizadas, para que
vidas não sejam mais ceifadas, assim como o foram
em 2010, quando o nosso ex-colega Deputado Eduardo Valverde e seu colega de partido sofreram grave
acidente e foram a óbito.
Recentemente, no dia 20 de fevereiro de 2012, o
ex-Vereador Expedito Macedo, da cidade da Cacoal,
também faleceu em um acidente grave. No dia 24 de
fevereiro foi a vez do jovem Prefeito Dirceu Alexandre
Silva, da cidade de Alto Alegre dos Parecis, que, com
seu motorista, Cirilo Pereira, quando retornavam da
nossa Capital, Porto Velho, sofreram acidente e foram a óbito.
Nós não podemos mais aceitar. Nós sabemos
o quanto sofreu o DNIT. Mas temos certeza de que,
com a competência do Ministro Paulo Sérgio, com a
determinação política da Presidenta da República, Dilma Rousseff, com a equipe técnica do DNIT a devida
urgência será dada para a recuperação dessa BR.
Nós sabemos que há trechos intrafegáveis, a
exemplo do trecho de Pimenta Bueno, passando pela
cidade de Cacoal até Presidente Médici e de Presidente Médici a Cacoal.
Dessa forma, Sr. Presidente, entendemos que
ali deveria estar o BEC, já que a empresa não está no
trecho para fazer a sua recuperação.
E nós da bancada federal, ano a ano, vamos até
ao Ministro dos Transportes, até ao DNIT fazer justas
reivindicações para a recuperação dessa BR.
Sr. Presidente, queremos dizer ainda que nós
também solicitamos a restauração de uma BR que
já tem mais de 30 anos, que não foi projetada para o
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desenvolvimento pleno que temos hoje. Mas, na verdade, essa licitação precisa ser feita com urgência,
para que a restauração aconteça ainda no primeiro
semestre de 2012.
Também vale a pena dizer que os pontos críticos,
as segundas faixas, que chamamos de duplicação,
precisam ser reconstruídos.
Essa é a voz do povo do Rondônia, que clama
pela recuperação de uma BR, que é a nossa vida.
Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer uma
reivindicação à Ministra do Planejamento, uma mulher
honrada, determinada, que cumpre o seu dever, sua
responsabilidade junto à Presidenta da República Dilma
Rousseff, que, aliás, esteve em Rondônia, onde assinou o decreto da transposição, que esta Casa votou
unanimemente, para que os servidores do ex-Território
Federal pudessem fazer parte dos quadros da União.
Estamos solicitando agora do Ministério do Planejamento a publicação da instrução normativa. Esta, sim,
dará oportunidade para que lá no meu Estado de Rondônia a Comissão Intersindical e o Governo do Estado
possa fazer efetivamente a análise de cada servidor,
para que ocorra a transposição desses servidores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em fevereiro de 1960, o Presidente Juscelino Kubistchek, no
seu firme propósito de integrar o Brasil, assinou decreto estabelecendo a construção da BR-364, durante
uma reunião com Governadores do Norte. A estrada
federal, que se inicia em Limeira, no interior de São
Paulo, e se encerra em Cruzeiro do Sul, no Acre, atravessa todo o Estado de Rondônia. É a mais importante
artéria rodoviária do Estado, percorre uma extensão
de mais de 700 quilômetros, faz a ligação do Sul ao
Norte e interliga o Estado do Acre ao Centro-Sul do
País, constituindo-se, assim, no mais importante corredor de ligação do extremo norte do Brasil, área de
fronteira, daí a sua importância econômica e estratégica para o País.
No entanto, nas últimas duas décadas o desenvolvimento da nova fronteira, com a expansão do
agronegócio nas Regiões Centro-Oeste e Norte do
País, levou ao esgotamento total da rodovia, a qual
de há muito necessita de investimentos maciços para
sua adequação ao novo momento econômico a que
assiste, especialmente quando se considera que a
sua construção, em Rondônia, iniciou-se há mais de
30 anos, quando não foi previsto o volume de tráfego
pesado que diariamente se faz no trecho da rodovia

03730 Terça-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

no Estado, superando o número diário de 730 carretas, em média.
Diante da situação atual, não adianta mais a aplicação de recursos somente para a manutenção dessa
importante artéria rodoviária de Rondônia, como vem
acontecendo nos últimos anos. Faz-se imperiosa a
decisão política de alocação de recursos necessários
para a modernização da rodovia; investir em obras estruturais, a exemplo da necessidade de duplicação dos
trechos mais problemáticos, visando a sua adequação
à atual demanda, trazendo conforto e segurança aos
seus usuários.
Neste sentido, a bancada federal de Rondônia
esteve em audiência, no dia 7 de fevereiro de 2012,
no DNIT, buscando uma solução para o inadiável, solicitando a urgente gestão daquele órgão no sentido
de concluir o processo licitatório de restauração da
BR-364, uma obra que está no PAC, assim como a
sua duplicação, a adequação de travessia urbana no
Município de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste; a conclusão das mesmas nos Municípios de Ariquemes,
Jaru, Presidente Médici e Porto Velho; a construção da
Ponte Rondônia-Acre sobre o Rio Madeira, no Distrito
de Ponta do Abunã, no Município de Porto Velho. Já
está passando da hora de o Governo Federal e o DNIT
viabilizarem esses investimentos, de fundamental importância para toda a Região Norte do País.
Todos os anos, em torno de 200 pessoas morrem na BR-364 em função dos buracos e da má conservação da estrada. Devemos evitar que vidas sejam
ceifadas quase que diariamente naquela rodovia, a
exemplo de nosso ex-colega de bancada, o saudoso
Deputado Eduardo Valverde, o qual foi vitimado em
acidente quando por ela trafegava no final de 2010.
Mais recentemente, no dia 20 de fevereiro de 2012, a
rodovia se transformou em palco de mais duas tragédias, ceifando a vida do ex‑Vereador de Cacoal, Expedito Macedo, nosso correligionário do PMDB, que
vinha de Porto Velho com sua esposa e, ao desviar
de um buraco próximo a Ji‑Paraná, colidiu com outro
veículo e veio a falecer. No dia 24 de fevereiro do corrente, próximo ao Município de Itapuã do Oeste, foi a
vez do trágico falecimento do Prefeito de Alto Alegre
dos Parecis, Dirceu Alexandre da Silva, bem como
do motorista oficial de seu gabinete, Cirilo Ferreira de
Sousa, quando retornavam de Porto Velho em viagem
oficial, onde foi tratar de diversas questões administrativas do seu Município, o que consterna e entristece o
povo de Rondônia.
Apelo, assim, Sr. Presidente, em nome da bancada federal de Rondônia, para que o Ministério dos
Transportes, na pessoa de seu competente Ministro,
tome a decisão política de atender definitivamente aos
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reclamos não só do povo de Rondônia mas de todos
os brasileiros que diariamente trafegam pela BR-364,
no trecho do meu Estado. Que proceda à modernização estrutural dessa importante rodovia, adequando-a
à atual demanda, evitando tragédias como as citadas,
que poderiam facilmente ser evitadas, atendidas às
necessidades de investimento nessa importante rodovia brasileira.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marinha Raupp, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Ubiali, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estando eu inscrito para falar neste expediente, pediria
que eu me antecipasse à própria inscrição, para que
V.Exa., com isso, acolhesse como lido discurso em que
me reporto ao expressivo superávit na arrecadação
de tributos federais, no montante de 102 bilhões no
mês de janeiro, na expectativa de que isso estimule o
Governo a recompor as dotações da área de saúde,
fundamentais para o destino do País.
É uma constatação que faço neste discurso que
agora encaminho à Mesa, na expectativa de que V.Exa.,
acolhendo-o na sua totalidade, registre a nossa expectativa de que com esses 102 bilhões, que trouxeram
euforia natural ao Fisco da União, possamos recompor
a dotação orçamentária da saúde, que sofreu corte de
5 bilhões e 400 milhões de reais.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Obrigado, Deputado Mauro Benevides. O discurso de V.Exa. será
considerado como lido. Tenho certeza de que o Fisco
irá rever essa questão.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com expressivo superávit na arrecadação de tributos federais,
no montante de 102 bilhões de reais, registrado pela
mídia, mobilizam-se as lideranças parlamentares com
o objetivo de sensibilizar o Poder Executivo a rever os
cortes orçamentários, particularmente os que atingiram o Ministério da Saúde, em importância superior a
5 bilhões e 400 milhões de reais.
Na sexta-feira passada, neste mesmo plenário,
vários oradores, a começar pelo líder gaúcho Darcísio
Perondi, abordaram a necessidade de recomposição
da verba, alvo de contenção, o que pode, agora, com
sobrada razão, sensibilizar a Presidenta Dilma Rous-

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

seff a determinar o cancelamento da supressão em um
item de fundamental relevância para o País.
Aliás, a Campanha da Fraternidade, da CNBB,
enfoca essa temática como mensagem à comunidade,
o que, naturalmente, contribuirá de modo significativo
para sensibilizar o Planalto com vistas a restaurar a
quantia ora objeto de retenção por parte do Tesouro
Nacional.
Como, em relação à Emenda 29, não houve, até
agora, qualquer deliberação positiva, a diminuição
orçamentária, certamente, também surpreendeu o
próprio titular da Pasta da Saúde, Alexandre Padilha,
permanentemente empenhado em garantir o atendimento à população dentro de padrões eficientes,
através de políticas públicas bem estruturadas pela
equipe daquela área, atenta aos reclamos das classes
menos favorecidas, nos mais longínquos recantos do
território nacional.
É de se supor que, igualmente, nos meses subsequentes repita-se o êxito inicial, o que trará desafogo
ao Erário, ensejando a recomposição do quantitativo
previsto para aquela Pasta no corrente exercício.
Com o PIB prestes a ser anunciado ao derredor
de 3%, os Ministros da Fazenda e do Planejamento,
naturalmente, estarão mais sensíveis a essa postulação, revendo a drástica medida e reajustando a dotação
primitiva, alvo da supressão já referenciada.
Reitero, portanto, todas as solicitações já veiculadas e que encontrarão eco na sensibilidade da
Presidenta da República, hoje em visita ao Estado do
Ceará, para inspecionar obras a cargo do Governo
Estadual e da Prefeitura de Fortaleza.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Amauri Teixeira, do PT
da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Inicialmente, Sr. Presidente,
gostaria, a exemplo do Deputado Valmir Assunção, de
parabenizar o Governador Jaques Wagner e a Polícia
Militar da Bahia, que garantiram a segurança dos cidadãos baianos, do Brasil e do mundo que participaram
do carnaval de Salvador.
Quero apenas lamentar um fato, Sr. Presidente:
houve diminuição do número de homicídios e outros
crimes, mas aumentou o número de denúncias de discriminação racial.
O Observatório de Discriminação Racial recebeu
este ano um número 25% maior de denúncias.
Temos que investir mais para reduzir cada vez
mais a discriminação, a violência contra determinados
setores da Bahia, principalmente contra negros e índios.
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Mas, Sr. Presidente, não vivemos só de reclamos. Eu quero, caro Deputado Nazareno Fonteles,
fazer uma saudação ao Ministro Alexandre Padilha,
à Presidenta Dilma, a todos os militantes do SUS, a
todos os trabalhadores da saúde pública e a todos os
trabalhadores da saúde, porque nós estamos conseguindo cumprir uma das Metas do Milênio: a redução
da mortalidade materna.
No primeiro semestre do ano passado, foram
notificados 705 óbitos por causas obstétricas, o que
representa uma queda de 19% em relação ao mesmo
período de 2010, quando foram registradas 870 mortes.
Esse foi o balanço oficial apresentado pelo Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva.
Portanto, quero parabenizar, mais uma vez, o Ministro Alexandre Padilha por ter lançado o Programa
Rede Cegonha, que visa melhorar tanto o atendimento
das mães quanto dos neonatos e dos fetos.
Quero parabenizar a Secretária de Saúde de
Miguel Calmon, minha amiga, que aderiu ao referido
programa. E quero, mais uma vez, lamentar o fato de
a Prefeitura de Jacobina não ter aderido ao programa. Miguel Calmon aderiu e o está implantando, mas
Jacobina, o polo da região, que conta com dois hospitais, não aderiu ao programa e está ficando para
trás. Eu soube, inclusive, nesse carnaval – eu estava
lá trabalhando, fazendo articulação política, ouvindo
os cidadãos de Jacobina –, que a obstetra do hospital
regional, uma das melhores e mais dedicadas, pediu
demissão, o que vai agravar a condição do atendimento
obstétrico em Jacobina.
A redução do índice de mortalidade a que me
referi foi puxada pela melhoria do atendimento à gestante, que implicou a diminuição em todas as causas
diretas de mortalidade materna: hipertensão arterial,
redução de 66,1%; hemorragia, 69,2%; infecções pós-parto, 60,3%; aborto, 81,9%; e doenças do aparelho
circulatório complicadas pela gravidez, parto ou puerpério, 42,7%.
Em 2010, as principais causas de óbito materno
foram: hipertensão na gravidez, hemorragia, infecção
puerperal, doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto e puerpério e aborto.
A partir de março, o Ministério da Saúde terá videoconferências mensais entre o Ministro e os Secretários
Estaduais de Saúde para monitorar a investigação dos
óbitos maternos e acompanhar a evolução dos índices.
Eu quero aproveitar para parabenizar o Secretário
Jorge Solla, o primeiro Secretário Estadual de Saúde
do Brasil – ao contrário do Secretário de Saúde e da
Prefeita de Jacobina – a apresentar o plano ao Ministério da Saúde, que já começou a implantar na Bahia.
Infelizmente, Jacobina, como eu disse, não aderiu ao
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programa, como não tem aderido à política de melhoramento do Ministério da Saúde.
O monitoramento feito pelo Ministério da Saúde
envolve a investigação de todos os óbitos de mulheres
em idade fértil – entre 10 e 49 anos.
Sr. Presidente, para encerrar, solicitando que seja
dado como lido todo o meu pronunciamento, quero
elogiar uma medida de aperfeiçoamento de gestão de
autoria do Ministro Padilha: nas AIHs passará a constar
o número do telefone da paciente para que a Ouvidoria
do SUS ligue para a mulher que deu à luz e investigue
se ela foi bem atendida e quais foram as condições do
atendimento. Certamente, isso melhorará, e muito, o
atendimento à mãe e ao neonato.
Parabéns, Ministro Padilha; parabéns, Presidenta Dilma.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
deve registrar a maior redução na mortalidade materna
dos últimos 10 anos, com base nos dados de 2011. No
primeiro semestre do ano passado, foram notificados
705 óbitos por causas obstétricas, o que representa queda de 19% em relação ao mesmo período de
2010, quando foram registradas 870 mortes. Esse foi
o balanço oficial apresentado pelo ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva.
O avanço na redução do indicador em 2011 reforça a forte tendência de queda apurada ao longo
dos últimos 20 anos. De 1990 a 2010, a mortalidade
materna no Brasil caiu pela metade, de 141 para 68
óbitos para cada 100 mil nascidos vivos.
A redução foi puxada pela melhoria no atendimento às gestantes, que implicou diminuição em todas as
causas diretas de mortalidade materna: hipertensão
arterial, 66,1%; hemorragia, 69,2%; infecções pós-parto, 60,3%; aborto, 81,9%; e doenças do aparelho
circulatório complicadas pela gravidez, parto ou puerpério, 42,7%.
Em 2010, as principais causas de óbito materno
foram: hipertensão na gravidez, hemorragia, infecção
puerperal, doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto e puerpério e aborto.
A partir de março, o Ministério da Saúde terá videoconferências mensais entre o Ministro e os Secretários
Estaduais de Saúde para monitorar a investigação dos
óbitos maternos e acompanhar a evolução dos índices.
Desde 2008, as mortes de mulheres em idade
fértil são investigadas por equipes de vigilância dos
Estados e dos Municípios. Todas as informações são
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repassadas ao Ministério da Saúde, que estabelece
as diretrizes da investigação.
O monitoramento feito pelo Ministério da Saúde
envolve a investigação de todos os óbitos de mulheres
em idade fértil – entre 10 e 49 anos – e cujas causas
possam ocultar óbito materno. Nesse grupo são identificadas causas e circunstâncias da morte e registrados
os casos que não se relacionam à mortalidade materna.
A notificação também está sendo aperfeiçoada
com o novo Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância
e Acompanhamento da Gestante e Puérpera para Prevenção da Mortalidade Materna. A ferramenta vai melhorar o acesso, a cobertura e a qualidade da atenção
à saúde materna, principalmente às gestantes de risco.
Além disso, serão criadas, nos hospitais, as Comissões de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento
das Gestantes e Puérperas de Risco, responsáveis por
manter atualizadas as informações cadastrais de todas
as gestantes atendidas pela referida unidade de saúde.
Os dados do Ministério demonstram ainda que
a redução das mortes por complicações durante a
gravidez, parto e puerpério se devem à ampliação do
acesso aos cuidados hospitalares, com acompanhamento das mulheres antes, durante e após o parto.
Hoje, 98% dos partos no Brasil são realizados em
hospitais e 89% por médicos.
O resultado é reflexo do maior acesso ao pré-natal e acompanhamento médico por meio da Estratégia Saúde da Família – ESF, além da melhora na
infraestrutura hospitalar.
Em 2011, foram realizadas cerca de 20 milhões
de consultas pré-natais pelo Sistema Único de Saúde
– SUS, o que equivale a uma alta de 133% em relação
aos 8,6 milhões de procedimentos de 2003.
O Ministro também anunciou a celebração de contrato com a Caixa Econômica Federal, que pagará às
gestantes atendidas pelo SUS auxílio financeiro para
deslocamento às consultas de pré-natal e à unidade
de saúde onde será realizado o parto. Esse auxílio visa
incentivar a gestante a realizar o pré-natal completo
e o mais cedo possível. O pagamento do valor de até
50 reais será feito por meio de um cartão magnético
emitido pela Caixa a partir do mês de abril.
O benefício será pago em até duas parcelas.
Para receber o valor integral, a gestante deve fazer o
requerimento até a 16ª semana de gestação e realizar
uma consulta. A partir daí, recebe 25 reais no mês seguinte ao pedido. A segunda parcela será paga após
a 30ª semana. As que solicitarem o benefício após a
16ª semana de gestação só terão direito a uma parcela de 25 reais.
O SISPRENATAL Web foi reformulado para se
tornar mais ágil e facilitar o uso pelas equipes de saúde
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de todo o Brasil no acompanhamento da assistência
prestada às gestantes, parturientes e puérperas. Com
esse sistema, os Municípios informarão mensalmente
ao Ministério da Saúde as gestantes acompanhadas e
permitirá informar à Caixa Econômica Federal as gestantes que estão aptas a receber o auxílio.
Nesse sistema serão cadastradas todas as gestantes, antes e após o parto, para o adequado acompanhamento e avaliação da assistência prestada às
mulheres durante o pré-natal, parto e puerpério.
Essas e outras ações estão inseridas na estratégia Rede Cegonha, lançada pelo Governo Federal
no começo de 2011, cujo principal objetivo é reduzir
as mortes maternas por meio de uma rede de cuidados de assistência à mulher e ao bebê. Até janeiro de
2012, 17 Estados e 1.542 Municípios já aderiram à
rede, totalizando 930 mil gestantes acompanhadas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Concedo a palavra, para uma Comunicação de Liderança, ao nobre
Deputado Bohn Gass, pelo PT.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero usar este tempo da Liderança do Partido
dos Trabalhadores para falar, com muito orgulho e satisfação, de um programa do nosso Governo – estive
com a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro Afonso
Florence –, recentemente lançado no Rio Grande do
Sul. Trata-se de mais um programa que vem contribuir
para a agricultura familiar, para a produção de alimentos
e, fundamentalmente, para estimular as cooperativas
da agricultura familiar: o Programa Rede Brasil Rural.
O que vem a ser esse programa? Na agricultura,
estamos conseguindo o seguro agrícola para os agricultores, que consiste num conjunto de políticas para
que os agricultores produzam e a sua produção seja
colocada no mercado para comercialização.
Desde o Governo do Presidente Lula, temos implementado vários programas de compras públicas.
Temos o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA,
que envolve a CONAB, o Ministério do Desenvolvimento
Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo
qual são comprados produtos diretamente das associações de agricultores e utilizados nos programas de
erradicação da pobreza. Temos, também, o Programa
Selo Combustível Social, dentro do Programa Nacional
de Produção e Uso do Biodiesel, em que o Governo
compra produtos da agricultura familiar, matéria-prima
para transformação de produtos, o que é importante
para manter os agricultores em atividades de altíssima
sustentabilidade, que precisamos ter no tema ambiental.
Nós também criamos o Programa de Garantia de
Preços Mínimos – PGPM, que garante aos agricultores,
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quando o preço do produto está com cotação inferior
à do preço mínimo estabelecido, uma subvenção do
Governo nas compras públicas.
Temos, portanto, vários programas. E, ainda, lei
aprovada no fim do Governo do Presidente Lula exige,
por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE, que pelo menos 30% da merenda consumida
nas escolas sejam comprados da agricultura familiar.
Temos um conjunto de programas que garantem,
no decorrer do ano, mais de 4 bilhões de reais em
compras públicas de produtos da agricultura familiar.
Mas queremos que esses produtos da agricultura
familiar sejam colocados nas gôndolas dos supermercados por compra direta, se assim alguém quiser fazer.
Afinal, são os alimentos que produzimos.
Para isso, o Governo procurou a Associação
Brasileira de Supermercados – ABRAS para criar um
convênio com as redes de supermercados a fim de
que, no conjunto das vendas do setor privado, também
estejam incluídos os produtos da agricultura familiar.
A propósito, já foi feito um acordo com as grandes redes de supermercados do País para que nas gôndolas dos supermercados sejam oferecidos produtos da
agricultura familiar.
Sr. Presidente, aproveito o momento para fazer um
destaque: no momento em que faz as compras públicas,
o Governo intervém como indutor de desenvolvimento
e, muitas vezes, consegue regular os preços, oferecendo aos produtores melhores condições na disputa
de mercado e, aos consumidores, melhores preços.
Neste momento, além das compras públicas que
já estão sendo feitas e dos convênios que estão sendo
realizados com os setores da iniciativa privada para
ampliar a grande rede de expansão da produção dos
alimentos da agricultura familiar, o Governo anuncia
o lançamento da Rede Brasil Rural.
Trata-se de uma rede informatizada, que nos
permitirá colocar à disposição da sociedade todos os
insumos, bens e serviços que podem ser oferecidos
pelas empresas, no Brasil, referentes a equipamentos,
à estrutura para a produção de alimentos.
Nessa rede, vamos colocar um conjunto de produtos da agricultura familiar, disponibilizado por um
terceiro elemento dessa rede: a logística de transporte e distribuição, que vai permitir, por exemplo, que,
num determinado Município, uma associação possa
entrar na Rede Brasil Rural, acessar as empresas já
cadastradas, fazer sua encomenda, sua compra, ter a
entrega, com o máximo de agilidade, pelo mesmo sistema conveniado no setor de logística de transporte e
de distribuição, e, ao mesmo tempo, essa associação
lançar na rede um conjunto de produtos.
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Nós temos uma grande dificuldade. Às vezes,
a pessoa tem apenas o limite do seu Município para
fazer a comercialização. Nesse caso, nós poderemos
– em qualquer cidade do País – oferecer para o Brasil
inteiro essa rede. Em Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, em qualquer capital
ou grande cidade do País, as pessoas poderão entrar
na rede e fazer sua compra; a logística a transportará
para o ponto mais próximo do comprador. Nós vamos,
com a Rede Brasil Rural, permitir que as pessoas que
trabalham com logística de bens e insumos façam uma
maior comercialização dos seus produtos.
Conversei com um dos coordenadores desse
programa no Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Quero parabenizar especialmente, Presidente Amauri
Teixeira, o Ministro Afonso Florence, nosso colega, e
sua equipe, que está organizando esse programa no
Governo. Já temos inseridas no Mais Alimentos 250
empresas. Já são mais de 4.800 itens cadastrados no
sistema. Esse programa é novo, ainda não está disponibilizado para a comercialização, que se deseja iniciar
a partir de março. Mas já estão, em seis Estados, 185
cooperativas cadastradas.
É um desafio do programa cadastrar serviços que
permitam, inclusive, a capacitação dos agricultores. Do
que nós precisamos? Nós precisamos que todos esses
alimentos estejam dentro dos padrões higiênico-sanitários, dentro da legislação, para oferecer, através do
trabalho que estamos fazendo de assistência técnica,
orientação, pesquisa, uma integração desses serviços.
O portal da rede também pode oferecer troca de
experiência, busca de conhecimentos e capacitações,
para que possamos, através da Rede Brasil Rural, de
fato, criar um estímulo extraordinário para todos que
estão na produção de bens, serviços e infraestrutura
e que precisam vender, gerar emprego. Eles vão estar,
através dessa rede, disponibilizados para o Brasil inteiro.
Ao mesmo tempo, para aquele agricultor, aquela
agricultora, aquela associação, aquela cooperativa que
hoje, talvez, não investe mais em produção porque tem
dúvida, incerteza, insegurança sobre a possibilidade
de comercialização, estamos abrindo um grande leque
de oportunidades de vendas em todo o País.
Fico muito feliz em poder falar neste momento,
desta tribuna, para o Brasil, desse desejo da Presidenta
Dilma de acompanhar e dar solidez a esse importante
segmento da economia. A agricultura familiar produz
70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Essas políticas e esses programas governamentais geram crescimento, emprego e distribuição de renda. Essa rede é para o Brasil. Mas não podemos nos
esquecer de que o mundo tem 7 bilhões de pessoas
que precisam de três refeições por dia – café, almoço
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e jantar –, que saem, necessariamente, do trabalho,
da produção dos nossos agricultores.
Então, eu quero, em nome da nossa bancada,
homenagear o Governo da Presidenta Dilma, o Ministro Afonso e toda a sua equipe pelo esforço que estão
fazendo para criar a Rede Brasil Rural, que vai integrar quem produz bens e serviços com quem produz
alimentos e com quem faz a logística de transporte e
de distribuição. Que a gente possa, como hoje conhecemos o PRONAF, o Mais Alimentos, muito em breve,
quando falarmos da Rede Brasil Rural, saber da qualidade substantiva desse grande programa que está
sendo construído neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero
me somar ao Deputado Bohn Gass nesse elogio que
faz ao Ministro Afonso Florence por esse importante
programa. Certamente, já temos 7 bilhões e 100 mil
habitantes – ou mais – na Terra.
Durante o discurso do Sr. Deputado Bohn
Gass, o Sr. Dr. Ubiali, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra o Deputado Celso Maldaner, do PMDB de
Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
parabenizar o colega Bohn Gass pelo pronunciamento e
dizer que vamos torcer para dar certo o programa Rede
Brasil Rural. Ele é muito importante, especialmente
agora que estamos muito preocupados com a sucessão familiar. Inclusive, em Pinhalzinho, Santa Catarina,
no último Itaipu Rural Show, debatemos esse tema.
Temos ainda alguns problemas no País, principalmente no que se refere à agricultura familiar. Um
deles é o do clima, que tem prejudicado o Sul do País
– Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em
nossa região, chove 2.200 a 2.300 milímetros por ano.
Mas, infelizmente, nessa época, falta água. Há países,
como a Austrália, em que chove 600 milímetros e não
falta água.
Então, introduzimos um programa de captação de
água da chuva. Temos que armazenar água da chuva e
estruturar as pequenas propriedades, a bovinocultura
de leite, a suinocultura, a avicultura. Não há outro jeito.
Temos outro problema, Deputado Bohn Gass: a
regularização do mercado. V.Exa. disse há pouco que
a Presidenta Dilma está cobrando muito do Ministro da
Agricultura a implantação do SUAS. Não é o pé direito
que dá o gosto, o salame, o copa, o queijo, o vinho,
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temos que ter médicos veterinários municipais que
atestem a qualidade dos produtos, para que possamos
vendê-los com agregação de valor em todo o Brasil.
Temos um outro problema: a conformidade legal.
Esperamos vê-lo resolvido quando votarmos, no dia 6
ou 7 de março, o projeto de reformulação do Código
Florestal brasileiro. O Senado melhorou muitos itens,
mais de 200. Eu diria que em mais de 95% existe consenso com esta Casa. Inclusive, Deputados estão neste
momento reunidos com o Ministro da Agricultura para
discutir esse tema. Acredito que a agricultura familiar
vai ganhar muito com o novo Código Florestal, especialmente com o que o Senado aprovou.
Todos esses temas são problemas que nós temos
que superar para haver continuidade na agricultura familiar. A nossa grande preocupação é com a sucessão
familiar. Ainda bem que haverá mais este programa, o
Rede Brasil Rural, para evitar o êxodo rural.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao
conhecimento de todos e divido com os colegas uma
aflição acerca das relações comerciais entre o Brasil
e a Argentina.
Reportagem veiculada pelo jornal Diário Catarinense revelou que barreiras argentinas estão travando
exportações, o que atinge diversos setores da indústria
brasileira. As novas medidas protecionistas implantadas pelo governo argentino no início do mês já estão
agravando a situação das exportações catarinenses
para o país vizinho. Entre as 23 principais empresas
exportadoras do Estado de Santa Catarina, 20 disseram que serão afetadas pelas barreiras. Para 17 delas,
o impacto será muito forte.
A análise foi feita pela Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina, a FIESC. A demora na
liberação para entrada de produtos brasileiros na Argentina afeta principalmente os setores têxtil, cerâmico, de tecnologia, de alimentos e de eletrodomésticos.
Quem quiser importar o que quer que seja na Argentina
é obrigado a apresentar uma declaração juramentada e
antecipada à Secretaria de Comércio Exterior do País.
A análise do documento para a liberação ou não
da compra demora até 15 dias úteis. Como explica
o Diretor de Relações Industriais da FIESC, Henry
Quaresma, o atraso nos processos dessincroniza as
exportações das empresas, principalmente das empresas de médio porte, que utilizam apenas o transporte
rodoviário para enviar os pedidos.
O resultado são custos adicionais com artigos
estocados e caminhões parados. Pior ainda para as
empresas que trabalham com itens perecíveis. Além
disso, o próprio importador argentino, devido ao excesso
de burocracia e aos gastos extras, é levado a cancelar
parcerias comerciais com outros países.
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De acordo com a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais – ABTI, a nova barreira argentina já representa US$800 milhões, cerca de R$1,3
bilhão, em produtos que não atravessaram a fronteira
na primeira quinzena deste mês.
Então, trago à Casa essa grande preocupação.
Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a
divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa. Nossa principal preocupação é
com a importação de derivados de lácteos. Infelizmente, no mês de janeiro, importamos quase 200 milhões,
transformados em litros de leite. Não está sendo respeitado o acordo que temos com a Argentina de 3.600
toneladas/mês. Infelizmente, pelo Uruguai, fazem a
triangulação com países da Europa, entrando derivados de leite do Uruguai.
Essa, portanto, é nossa grande preocupação,
porque é a bovinocultura de leite que salva a agricultura familiar.
É um assunto muito importante, que temos que
discutir com o Ministro Fernando Pimentel e com o
Ministro da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao
conhecimento de todos e divido com os colegas uma
aflição acerca das relações comerciais entre o Brasil
e a Argentina.
Reportagem veiculada pelo jornal Diário Catarinense revelou que barreiras argentinas estão travando
exportações que atingem diversos setores da indústria
brasileira. As novas medidas protecionistas implantadas pelo governo argentino no início do mês já estão
agravando a situação das exportações catarinenses
para o país vizinho. Entre as 23 principais empresas
exportadoras do Estado, 20 disseram que serão afetadas pelas barreiras. Para 17 delas, o impacto será
muito forte.
A análise foi feita pela Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina, a FIESC. A demora na
liberação para entrada de produtos brasileiros na Argentina afeta principalmente os setores têxtil, cerâmico, de tecnologia, de alimentos e de eletrodomésticos.
Quem quiser importar o que quer que seja na
Argentina, é obrigado a apresentar uma declaração
juramentada e antecipada à Secretaria de Comércio
Exterior do país. A análise do documento para a liberação ou não da compra demora até 15 dias úteis. Como
explica o Diretor de Relações Industriais da FIESC,
Henry Quaresma, o atraso nos processos dessincroniza as exportações das empresas, principalmente
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das de médio porte, que utilizam apenas o transporte
rodoviário para enviar os pedidos.
O resultado são custos adicionais com artigos
estocados e caminhões parados. Pior ainda para as
empresas que trabalham com itens perecíveis. Além
disso, o próprio importador argentino, devido ao excesso
de burocracia e aos gastos extras, é levado a cancelar
parcerias comerciais com outros países.
De acordo com a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais – ABTI, a nova barreira argentina já representa US$800 milhões, cerca de R$1,3
bilhão, em produtos que não atravessaram a fronteira
na primeira quinzena deste mês.
A entidade leva em conta os dois principais portos
de saída de mercadorias para a Argentina: Uruguaiana
e São Borja, no Rio Grande do Sul, que detêm 98%
da passagem de produtos. A FIESC ressalta que, apesar das intervenções da Confederação Nacional das
Indústrias – CNI, o Governo brasileiro ainda não se
manifestou contra a medida argentina.
Enquanto isso, do lado de cá, o ano se iniciou
com aumento das importações de produtos lácteos. Se
compararmos com dados de janeiro de 2011, perceberemos um aumento de 39%, com 5.643 toneladas
importadas a mais.
Em termos de valores em dólares, o aumento
foi de 47%. O saldo negativo da balança comercial no
mês corrente foi 22% superior, em comparação com
o do mês anterior: em janeiro, a balança fechou com
saldo negativo de 17.740 toneladas frente ao déficit de
14.574 toneladas em dezembro. Analisando os valores
que compõem a balança comercial, observa-se que
houve redução de 36% das exportações e aumento de
10% nas importações, o que resultou nessa diferença
mensal. O leite em pó integral e o desnatado foram os
maiores responsáveis pela diferença. Foram importadas em janeiro, 11.753 toneladas de leite em pó, contra
5.725 toneladas em dezembro de 2011. Outro aspecto
que deve ser apontado é a importação de leite em pó
da Argentina bem acima do valor limite. No acordo de
importação com a Argentina, foi estabelecida a cota
de 3.600 toneladas mensais de leite em pó desnatado
e integral. Entretanto, considerando-se o total de leite
em pó originado daquele país, foram importados 5.182
toneladas do produto, um aumento de 135% frente ao
mês passado. Na Subcomissão Permanente da Cadeia Produtiva do Leite, temos exaustivamente debatido o assunto do avanço das importações e buscado
nos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior medidas para proteger
os produtores brasileiros desse processo altamente
prejudicial ao nosso mercado.
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Os produtores de leite pediram ao Governo que
investigue o expressivo crescimento das importações
de lácteos, pois suspeita de triangulação nas vendas
por países vizinhos. A proposta foi apresentada ontem
ao Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, pelo
Presidente da Câmara Setorial do Leite, Rodrigo Alvim.
O Ministro se reuniu com dirigentes das 27 Câmaras
Setoriais e sete temáticas vinculadas à Pasta.
Precisamos, portanto, ficar atentos para que os
produtores de leite brasileiros não sejam prejudicados.
A importância das relações comerciais não se discute,
mas é preciso que se adote a política de reciprocidade,
com mecanismos de controle de importações do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero apenas registrar os números extraordinários do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Estado
de Santa Catarina, particularmente na minha região
do Vale do Itajaí.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
muita alegria que volto a esta tribuna para falar a respeito da inauguração de mais um conjunto habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida, na minha
querida cidade de Blumenau. E foi com muito orgulho
que representei oficialmente esta Casa na entrega que
aconteceu no dia 17 de fevereiro, do Residencial Novo
Lar, que contemplou 256 famílias blumenauenses, no
Bairro Tribess.
O Residencial Novo Lar foi o sétimo empreendimento do Programa entregue na cidade, totalizando
1.824 famílias com renda de até três salários mínimos
beneficiadas, num investimento total do Governo Federal de R$82 milhões. O condomínio foi construído com
recursos do Governo Federal, por meio do Programa
Minha Casa, Minha Vida, e o terreno foi adquirido através das doações do povo brasileiro depois da tragédia
climática que assolou Blumenau e o Vale do Itajaí, em
novembro de 2008. Assim, a Prefeitura de Blumenau
não precisou desembolsar recursos para a construção
dos apartamentos do Condomínio Nova Casa.
O investimento do Governo Federal neste empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida
foi de R$11,5 milhões.
Já foram inaugurados em Blumenau, por meio do
Programa Minha Casa, Minha Vida, os Residenciais
Nascentes I, com 320 unidades, e Nascentes II, com
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220 unidades, no Bairro Progresso; o Residencial Parque da Lagoa, com 96 unidades, no Bairro Itoupavazinha; o Residencial Hamburgo, com 160 unidades, no
Bairro Badenfurt; o Residencial Parque Paraíso, com
96 unidades, no Passo Manso; o Condomínio das Árvores, o maior de todos, com 580 unidades, também
no Passo Manso, inaugurado no ano passado pela
Presidenta Dilma Rousseff; e o Residencial Nova Casa,
com 96 unidades, na Itoupava Central.
Também gostaria de anunciar desta tribuna, Sr.
Presidente, que, além de Blumenau, Joinville também
entrega, no próximo dia 22 de março, pelo Programa
Minha Casa, Minha Vida, 784 apartamentos do Residencial Trentino.
O Município também contará com outros três
empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, conforme anúncio do Prefeito Carlito Merss: um no Jardim
Paraíso, com 640 apartamentos; outro no Jardim Iririú,
com 600 apartamentos; e, finalmente, um no Paranaguamirim, com 100 apartamentos.
São famílias catarinenses, em Blumenau e em
Joinville, que, por meio deste extraordinário programa
habitacional do Governo Federal, terão acesso à moradia própria, pagando, no máximo, R$139,00 por mês.
Trago este registro à tribuna porque quero compartilhar com os nobres colegas Deputados mais esta
conquista por meio do Programa Minha Casa, Minha
Vida. E quero lembrar que, até 2014, 2 milhões de famílias brasileiras, em todos os recantos desse imenso
Brasil, estarão incluídas neste que é o maior programa
de habitação popular jamais visto na história do País.
Assim é o Minha Casa, Minha Vida, um programa que,
acima de tudo, tem seu foco voltado para as famílias
de mais baixa renda, dando-lhes a oportunidade de
realizar o sonho de ter um imóvel de sua propriedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar sobre
assunto extremamente importante, uma vez que no
Brasil os produtos eletrônicos da Apple Store, da loja
da Apple, são vendidos muito mais caros do que em
outros países.
A IDEO, uma empresa de consultoria, realizou
uma pesquisa em 37 países. E saiba, Sr. Presidente,
que, desses 37 países, o Brasil é o mais caro de todos. Para se ter ideia, anotei aqui alguns preços da
Apple. O que no Brasil custa $2.387,79, na Malásia
custa $1.532, 50, uma diferença de mais de mil reais.
Isso é inconcebível!
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A informática tem de ser algo acessível a todos.
Não podemos deixar que produtos da Apple sejam destinados apenas às pessoas de maior poder aquisitivo,
como ocorre hoje no País. Isso deve ser permitido ao
operário, às pessoas que melhoram de vida e querem
ter a oportunidade de adquirir produtos de qualidade,
como são os da Apple, para que tenhamos um povo
mais esclarecido, mais bem informado, mais bem preparado. Isso é fundamental.
Destaco aqui que nem sempre isso só ocorre
por impostos e taxas, como nesse caso. No caso dos
produtos eletrônicos, porém, há uma série de taxas e
impostos que encarecem esses produtos, como, por
exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
– ICMS, o PIS/COFINS, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o Imposto de Importação.
Também temos outro fator que ocorre em muitos
casos. Tivemos uma audiência pública na SEDEIC,
quando discutimos o preço do automóvel. Para surpresa de muitos, diversos automóveis produzidos no
Brasil são vendidos no exterior a preço inferior ao aqui
praticado. Não faz muito sentido isso, mas é assim que
acontece. Tentamos encontrar uma explicação para isso,
mas não conseguimos. Por que automóveis produzidos
no Brasil, retirando-se os impostos – esclareço isso
–, têm preço FOB muito inferior no exterior? Por que
será que isso ocorre? Será que temos de pagar mais
caro? Somos pessoas inferiores, diferentes, e temos
que pagar mais por um produto fabricado aqui no País?
Também isso acontece com o carro importado,
que vem com preço de fábrica muito mais elevado do
que o que é comercializado lá fora. Também isso não
faz sentido! E aqui estou sempre retirando os impostos, para que não se crie confusão.
Temos de ficar atentos a isso. Não podemos aceitar que as empresas, juntamente com os bancos, se
julguem os donos do mundo. Não existem mais Estados
soberanos. Há empresas e bancos com faturamentos
maiores do que países.
Então, é preciso ter esse cuidado. É preciso que
este Parlamento olhe com mais frequência e carinho
essa questão e, de alguma forma, encontre mecanismos que impeçam que nossa gente pague mais por
produtos fabricados aqui e que produtos fabricados lá
fora sejam vendidos mais caros aqui comparativamente
a outros países. Isso não faz sentido!
Estamos vivendo em um país em desenvolvimento, em um país que começa a tirar da pobreza grande
parte da sua população. Para que tenhamos sucesso
nessa empreitada e encontremos de fato solução para
os nossos problemas crônicos é preciso que haja produtos que possam ser comprados por todos, produtos
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que proporcionem informação e conforto para toda a
população.
É isso que eu defendo, Sr. Presidente! É isso que
queremos para o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Izalci, do PR do Distrito Federal,
que disporá de até 5 minutos, prorrogáveis, no máximo, por mais 1 minuto.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, já virou praxe
toda segunda-feira falarmos sobre reportagem da revista Veja.
Esta semana, novamente, Sr. Presidente, como
já acontece há quase 6 meses, toda segunda-feira há
matéria vinculada a questões do Distrito Federal. A
desta semana tem o seguinte título: O Procurador não
quer procurar. Trata-se de reportagem sobre o depoimento, com duração de mais de 6 horas, da advogada
que se infiltrou no poder, juntamente com o Secretário-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e o então
Advogado-Geral da União, Dias Toffoli, mas que não
se encontra a fita com os depoimentos.
Consta dela o seguinte:
“Em conversas com colegas do STF, o ministro
relatou que está sendo vítima de calúnia e que teria
recebido do Procurador-Geral da República, Roberto
Gurgel, a garantia de que não há nada nos depoimentos
que o comprometa. Não é um comportamento apropriado para quem deveria zelar pelo interesse público: melhor seria se o procurador se empenhasse em
descobrir por que as revelações da advogada ficaram
escondidas por tanto tempo.”
Diz ainda a matéria:
“O ministério daria uma boa contribuição
à Justiça se ajudasse a esclarecer por que o
depoimento da advogada foi – e permanece
– escondido na Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Mas, ao que parece, não é esse
o objetivo. Na mesma nota, o ministro negou
que tivesse recebido e visto o vídeo no qual a
advogada explica suas relações com Gilberto
Carvalho. Cardozo, inclusive, chegou a relatar o conteúdo do material a um assessor da
presidente Dilma Rousseff, segundo fontes do
Palácio do Planalto. Estranho o comportamento
do Procurador-Geral da República. Estranho o
comportamento do ministro da Justiça.”
Essa questão precisa ser desvendada. Precisamos saber de fato o que aconteceu nessa relação entre o Ministro Gilberto Carvalho e essa advogada que
gerou a prorrogação do mandato do Procurador-Geral
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do Distrito Federal, Bandarra, recentemente afastado
em face das chantagens que fez no Governo anterior.
Sr. Presidente, o Correio Braziliense é um jornal
de muita respeitabilidade no Distrito Federal. E quando
veem uma manchete como essa “Anvisa isenta Agnelo Queiroz”, as pessoas podem até acreditar. Quem
não vem acompanhando esse processo? Quem não
conhece as pessoas citadas nele? Quem vem de fora
do País pode até acreditar que essa manchete seja
verdadeira. Há, por exemplo, uma declaração aqui:
“Declaramos, a pedido do Sr. Agnelo”... – e aí diz que
não restou identificada a sua responsabilidade.
Eu gostaria que o Governador Agnelo Queiroz
fizesse pedido semelhante ao que fez à ANVISA para
a Receita Federal ou para a Polícia Federal; que abrisse mão do sigilo fiscal, telefônico, tributário, porque aí,
sim, veríamos exatamente o resultado das declarações
da Receita Federal.
Está aqui: dia 28 de janeiro 2005, o Sr. Jamil e
Sra. Verônica transferiram para Glauco e Juliana Paes,
a Juliana filha, um terreno no Setor Dom Bosco no valor de 25 mil reais – valor simbólico, evidentemente. No
dia 30 de março, houve a averbação de uma Carta de
Habite-se de uma área construída de 549 metros quadrados, transferida para o Sr. Agnelo Queiroz por 400
mil reais. Se colocarmos qualquer indexador – podem
escolher qualquer um –, e dobrar isso 100 vezes, não
dá o valor de mercado hoje. O Nessa época, o Governador não conseguiria explicar esses 400 mil reais.
Não daria para justificar na sua declaração de Imposto
de Renda. Agora, eu quero ver essas outras coisas: o
Bon Grillê, a torteria, as fazendas. O Governador tem
de pedir – ou esta Casa mesmo – que a Receita Federal justifique essas coincidências todas na ANVISA.
Que se explique o Sr. Glauco Santos, que vendeu a
casa e posteriormente conseguiu várias licenças da
ANVISA. Foi ele mesmo que vendeu a casa, que vendeu as franquias, que participou da sociedade com os
irmãos de Agnelo e que tem outros investimentos. E
eu espero que a Receita Federal esteja apurando os
grandes investimentos feitos pelo Sr. Glauco, que era
um simples funcionário do Banco Santander e cuja esposa ganhava um pouco mais de mil reais, para que
possamos desvendar esse mistério.
Não podemos deixar que essas manchetes possam ludibriar, enganar a população do Distrito Federal.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado Amauri Teixeira, causou consternação
geral em nosso País e em outras Nações da América
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do Sul a destruição parcial, na Antártida, da Estação
Comandante Ferraz, ocorrida na madrugada do último
sábado, vitimando dois militares e ferindo gravemente
um outro, na ocasião em que ali se encontravam diversos pesquisadores, levando a cabo estudos científicos
nas dependências de vários laboratórios instalados
com tal objetivo.
O próprio Ministro da Defesa, Celso Amorim,
incumbiu-se, em nome do Governo, de fazer o comunicado oficial à imprensa, lamentando a morte do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do primeiro
sargento Roberto Lopes dos Santos, enquanto saiu
ferido na desastrosa ocorrência o sargento Luciano
Medeiros, todos transferidos para a cidade de Punta
Arenas, no extremo sul do Chile, posteriormente deslocados para a base Eduardo Frei, naquela região.
Segundo relato oficial, após debeladas as chamadas, o Governo já iniciou a recuperação da parte
destruída, num esforço para que as instalações possam ser reabilitadas sem mais tardança, ensejando
a que, no menor espaço de tempo possível, voltem a
ser processadas as pesquisas empreendidas por estudiosos, incumbidos de reunir dados sobre a realidade
meteorológica que envolve o Brasil e outras regiões.
A chegada de todos os que lá se encontravam
ocorreu na Base do Galeão, no Rio de Janeiro, quando o Comando da Marinha se incumbiu de acolher
aqueles que estavam no dramático momento em que
as chamas tomaram conta dos laboratórios e demais
divisões da mencionada estação pertencente à Nação.
Ressalte-se que apenas os recintos isolados da
estrutura principal permaneceram intactos, situados em
módulos protegidos para casos de emergência, conforme esclarecem os veículos de comunicação social.
O suboficial Figueiredo será sepultado, com homenagens militares de sua corporação, na presença
dos parentes, residentes em Vitória da Conquista, no
Estado da Bahia.
Com o presente registro, Presidente Amauri Teixeira – realmente V.Exa. deve estar também se condoendo com o desaparecimento do seu conterrâneo
de Vitória da Conquista –, transmitimos à Marinha a
nossa solidariedade, especialmente às famílias dos
militares que perderam a vida na dolorosa ocorrência
que dramatizou o nosso País.
Aliás, Sr. Presidente, na sessão de hoje, foram
vários os Parlamentares que se reportaram a essa
dolorosa temática, todos enaltecendo a importância
da Estação Comandante Ferraz, que, ao processar
entre outras aquelas experiências meteorológicas,
tem contribuído decisivamente para a vivência científica do nosso País.
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Portanto, é um acontecimento que naturalmente enlutou a Nação brasileira. Por isso, dispus-me, a
exemplo de outros colegas, a vir a esta tribuna na tarde
de hoje fazer este novo realce: enaltecer aqueles que,
trabalhando infatigavelmente, ali cumpriam relevante
papel para a vida científica do Brasil.
Esta é a homenagem que presto aos que faleceram, com o veemente apelo para que, no menor espaço de tempo possível, seja recomposta a Estação
Comandante Ferraz, no sentido de que possa novamente atuar na busca daqueles dados fundamentais na
composição meteorológica do nosso País, da América
do Sul e do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Em nome
da Mesa, quero me somar às palavras de V.Exa., da
Deputada Jô Moraes e de outros que aqui se pronunciaram a respeito do ocorrido e ainda me solidarizar
com a família de todos os vitimados, principalmente a
do marinheiro conquistense, de Vitória da Conquista,
cujo filho deu depoimento no jornal A Tarde de que seu
pai tinha o grande sonho de participar dessa missão.
Ele inclusive já havia completado 30 anos de serviço
e estava prestes a se aposentar. Foi uma perda muito grande para sua família e para todos nós baianos.
Reitero, portanto, minha solidariedade a todos os
familiares das vítimas dessa tragédia. Torço para que
aquela base seja recuperada e as pesquisas continuem,
a fim de avançarmos na área científica.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito no
Grande Expediente, Deputado Sibá Machado, do PT
do Acre, por 25 minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, dois assuntos me trazem
a esta tribuna nesta tarde de segunda-feira. Mas, em
primeiro lugar, quero agradecer pela concessão de
espaço no Grande Expediente.
Um dos assuntos trata das enchentes que assolaram durante quase todo o mês de fevereiro o meu
Estado do Acre. A nossa grande preocupação, Sr.
Presidente, é com a formação das chuvas deste ano,
que vem do extremo da Amazônia, na fronteira com
o Peru e Colômbia, atravessa todo o Centro-Oeste e
vai até o litoral brasileiro, atingindo os Estados do Sudeste, deixando de lado a Região Sul e boa parte da
Região Nordeste.
Estados do Sul passam por uma das piores secas
da sua história, e, ao mesmo tempo, temos a maior série
histórica de chuvas dos últimos 50 anos, que assolam
principalmente as cidades de Rio Branco e Brasileia.
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Sr. Presidente, os números são alarmantes – dados da cidade de Rio Branco. A maior cota de cheia
da história da cidade foi de 17 metros e 66 centímetros; esta agora foi de 17 metros e 64 centímetros – 2
centímetros a menos da maior série histórica! Porém,
isso ocorreu há muito anos, a maior cheia, quando a
população certamente era menor e os prejuízos e o
incômodo gerados também eram muito menores.
A cidade de Brasiléia chegou a ter 95% da sua
zona urbana coberta pelas águas do Rio Acre. Forma-se
uma curva à entrada da cidade; e o rio simplesmente
se desviou da curva e passou por cima. Hoje, nós temos cerca de 150 mil pessoas desabrigadas no Estado
do Acre, entre todas as cidades atingidas pela cheia.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. permite, nobre
Senador?
O SR. SIBÁ MACHADO – Ouço com muita atenção V.Exa.
O Sr. Mauro Benevides – Neste aparte a V.Exa.
eu quero transmitir, em nome da bancada do PMDB,
a nossa solidariedade ao povo do Acre, alcançado
por chuvas copiosas que inundaram várias cidades
daquele Estado no norte do País. Diria a V.Exa. que,
se todos nós, todas as Unidades federadas, temos o
dever de prestar solidariedade ao povo acriano, nós,
cearenses, temos razões sobradas para levar a V.Exa.,
neste momento, o nosso preito de solidariedade, uma
vez que contribuímos, num passado não tão distante,
para que o Acre prosperasse com a nossa presença,
juntada ao esforço dos acrianos que construíram um
grande Estado. Portanto, esta é a solidariedade prestada por um cearense que tem, realmente, no Acre
tantos conterrâneos que para ali foram construir essa
grande Unidade da Federação brasileira.
O SR. SIBÁ MACHADO – Agradeço a V.Exa. o
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. E, mais
uma vez, saúdo o bravo povo nordestino, especialmente o povo do Ceará, aquele que foi fazer a grande
composição da população do Estado do Acre.
Sr. Presidente, conversando ainda há pouco com
o Prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, que é
um dos principais coordenadores do programa de assistência às famílias desabrigadas, e também com o
Governador Tião Viana e toda a equipe de governo,
tanto do Governo do Estado quanto das Prefeituras
dos Municípios atingidos, especialmente os Municípios banhados pelo Rio Acre, soubemos os prejuízos
chegam, nessa ordem, a quase 150 mil pessoas que
ficaram desabrigadas. Só na cidade de Rio Branco foram perto de 100 mil pessoas, sendo atingidos também
25 mil imóveis, também em Rio Branco, sem contar
as outras cidades. O prejuízo da zona rural, até agora
contabilizado pela metade, chega perto de 15 milhões
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de reais; para as famílias que moram às margens do
rio a perda foi de 100% da produção, com perda das
casas, e assim por diante.
A Defesa Civil tem feito um trabalho de 24 horas
de atendimento. Imaginem todas essas famílias! Foram criados diversos abrigos para acomodá-las, além
daquelas que conseguiram espaço de alojamento nas
casas de amigos, parentes, familiares.
Pela ajuda que recebemos temos de agradecer
tanto ao Governo Federal, ao Ministro da Integração e
ao das Cidades, que lá estiveram na sexta-feira passada, prestando solidariedade e visitando principalmente
o Rio Branco. Uma equipe de engenheiros visitou as
outras cidades.
A principal preocupação agora é de que, quando
as águas baixem – e baixam com muita velocidade –,
possam provocar desmoronamento de barrancos ao
longo do rio, vindo a trazer prejuízos ainda maiores,
Sr. Presidente.
Eu quero agradecer muito por toda a solidariedade que temos recebido de diversos pontos do Brasil
e fazer referência à conta que foi aberta pela Defesa
Civil para as pessoas que quiserem mandar algum recurso financeiro para ajudar esses desabrigados, que
é a seguinte: Caixa Econômica Federal, Agência 3320;
o número da operação é 006, o número da conta é 717, e o titular da conta é Defesa Civil.
Então, temos o programa de solidariedade a essas famílias que foram atingidas por essas enchentes.
Pessoas estão trabalhando praticamente 24 horas por
dia, e esperamos que em breve espaço de tempo possamos recompor a tranquilidade do lar a essas famílias
desabrigadas.
Sr. Presidente, o segundo ponto que me traz à
tribuna é o Programa Luz para Todos.
Esse programa foi iniciado no primeiro mandato
do Presidente Lula e idealizado pela atual Presidenta
Dilma Rousseff, que na época era Ministra de Minas
e Energia. Antes desse programa, algumas pessoas
diziam que já havia o Programa Luz no Campo. Só
que o objetivo, o alcance, a qualidade e o preço do
Programa Luz no Campo não é sequer a sombra do
Programa Luz para Todos. Tanto que o Luz no Campo tinha como objetivo beneficiar algumas famílias do
campo, enquanto o do Luz para Todos, desenhado naquela época, era beneficiar 100% de todos os lares, de
todas as famílias que habitam o setor rural brasileiro,
até os mais distantes lugares dos centros das redes
convencionais.
Hoje, a Presidenta Dilma Rousseff anuncia mais
400 mil ligações, que deverão ocorrer entre 2012 e
2014. O alcance desse programa é tamanho, que serão beneficiados 14 milhões e 300 mil lares no cam-
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po brasileiro, famílias que jamais viram uma lâmpada
acesa em casa!
Como disse, na época, a Ministra e atual Presidenta da República, Dilma Rousseff, quem não tem
energia elétrica na sua casa vive tecnologias dos séculos XV e XVI. E, como tal, pensando no setor rural
brasileiro, onde o camponês tem que trabalhar de sol
a sol, de maneira braçal, com baixíssima tecnologia,
sem conforto em casa, sem objeto de comunicação
nacional, como a televisão, sem ter em casa uma geladeira, um fogão a gás ou coisa parecida, agora ele
recebe um benefício dessa natureza; e o impacto na
indústria de eletroeletrônicos se faz algo muito positivo.
É um dos dados apresentados aqui: o programa
foi pensado em 2003 para atingir 2 milhões de famílias,
e já alcança 2 milhões e 900 mil moradias – 900 mil
a mais do que o pensado logo no início do seu lançamento. Com mais 400 mil que estão anunciados pela
Presidenta Dilma, vamos para 3 milhões e 300, quase
3 milhões e 500 mil famílias atendidas.
Imediatamente, tivemos um crescimento de 73,3%
na venda de aparelhos de televisão. Esse percentual
representa os lares brasileiros que passaram a ter um
aparelho de televisão, que passaram a ter uma geladeira, que passaram a ter equipamentos eletroeletrônicos
de conforto possibilitando melhores condições para
uma produção rural mais efetiva, como uma bomba
d’água ou um outro tipo de equipamento motorizado
para a nossa produção primária.
O nosso Programa Luz para Todos deve atender
também a dois programas do Governo também muito
importantes. Um deles é o Brasil sem Miséria. Precisamos considerar que o Brasil deste tamanho, com uma
população já perto de 200 milhões de habitantes, não
pode se limitar a falar de crescimento sem envolvimento do conjunto da sua população.
O Programa Brasil sem Miséria pretende, até o
final do mandato da Presidenta Dilma Rousseff, dotar
cem por cento das famílias desassistidas de renda de
oportunidade de trabalho, estudo e profissão.
O Programa Territórios da Cidadania é um programa que foi pensado, elaborado e coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, tanto pelo então
Ministro Guilherme Cassel, um dos grandes arquitetos
desse programa, como pelo Ministro Afonso Florence.
O Programa Territórios da Cidadania, que atende às comunidades rurais, Sr. Presidente, é um ganho muito forte para a reforma agrária do nosso País.
A reforma agrária tem sido uma luta cruel, uma luta
brutal das famílias sem terra do nosso Brasil, desde
a chegada dos portugueses. Vamos considerar aí os
embates feitos com os indígenas (mais de 5 milhões
foram dizimados no País, embora hoje se fale em, no
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máximo, 250 mil); os embates feitos com os escravos
negros, cujos resquícios vemos hoje, que são os quilombos, que a reforma agrária trata como quilombolas;
e também todas as lutas dos camponeses, passando
pelo cangaço e por diversas disputas, como as do
Contestado, Trombas e Formoso, entre tantas outras
marcas das lutas pela reforma agrária, até chegar aos
nossos tempos com o movimento dos sem-terra.
A luta da reforma agrária, em alguns momentos,
Sr. Presidente, sai do que seria uma luta pelo espaço
na economia do Brasil e passa a ser uma luta eminentemente ideológica. Eu acho que as cabeças pensantes
dos donos da terra no Brasil ainda estão paradas no
período feudal, quando a terra tinha que ser a perder
de vista, com baixo índice de produtividade.
Então, surge agora uma novidade: o envolvimento
da reforma agrária como um espaço no qual o camponês poderá ser visto também como uma pessoa
importante para a formação do PIB nacional, para a
geração de riquezas.
Esses programas vêm fortalecer os ideais da
reforma agrária, como é o caso do Luz para Todos e
do Territórios da Cidadania. Agora há também o Programa Terra Legal, que procura evitar, ao máximo, que
famílias fiquem na dúvida, na incerteza, sem saber se
aquela terra, de fato e de direito, lhes pertence. Ele procura resolver com um título, para que elas possam ter
acesso a um banco, possam ter acesso a um crédito,
possam ter acesso a uma tecnologia, a um mercado,
a uma oportunidade de trabalho e à melhoria de vida.
Tudo isso somado representa o esforço do Partido
dos Trabalhadores, do Governo do Presidente Lula, do
Governo da Presidenta Dilma Rousseff, para levar ao
campo a paz, a tranquilidade, a ordem, a capacidade
de produção e, principalmente, a cidadania de uma
gente tão sofrida durante tantos séculos no nosso País.
Então, eu quero saudar a Presidenta Dilma por
essa decisão do Programa Luz para Todos, pois, como
mostra uma avaliação do Ministro Afonso Florence,
687 mil pessoas voltaram às suas regiões de origem
depois da chegada da energia nas comunidades rurais mais distantes.
Sr. Presidente, eu queria lembrar que, quando
nós falamos em levar energia à casa das pessoas, na
Grande Amazônia há lugares em que, acredito, nunca
poderá chegar a rede convencional de energia elétrica
– e talvez, até para evitar novos desmatamentos, é melhor que não cheque. Mas outras tecnologias levarão,
sim, energia elétrica a essas famílias. Uma delas é a
energia fotovoltaica com placa solar, que nós consideramos que ainda não é tão barata, mas que o Governa
banca para que essas famílias recebam energia.
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Eu encontrei, ainda em 2004, aqui em Brasília,
na época em que estava no Senado, um pesquisador
que inventou um fogão à lenha que também gera energia. Hoje esse fogão é produzido por uma empresa
subsidiária do Banco BMG, que abriu uma unidade de
produção em Rio Branco e o produz em escala, para
atendimento a essas famílias. Pelos rincões da mata,
levamos os fogões até as famílias, que, ao prepararem
os alimentos usando o calor do fogão, também começam a gerar energia para abastecimento da bateria,
fazendo funcionar, assim, lâmpadas, uma TV, um rádio
ou algum outro equipamento. Até a Cônsul aproveitou
o embalo e produziu um tipo de geladeira pequena
que funciona por meio desse fogão.
Então, o que importa, na decisão do Programa Luz
para Todos, é que chegue energia à casa das famílias,
por mais distantes que estejam dos grandes centros.
E, para atender a essa necessidade, também há uma
grande contribuição também de pesquisadores.
Assim, Sr. Presidente, eu queria fazer um paralelo sobre um debate inevitável. No momento próximo
a eleições, não tem como não debater teses políticas,
econômicas e de governo. Alguns dias atrás eu aqui
me reportava a que, desde o último dia do segundo
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
quando nós assistíamos, constantemente, de maneira constrangida, à chegada dos emissários do Fundo
Monetário Internacional para ditarem as regras da
economia brasileira – eles hoje estão arrancando o
último suspiro do povo grego para a solução da crise que assola a Europa –, da chegada do Presidente
Lula para cá, não se tem mais informações sobre o
FMI, nem a passeio, aqui no Estado brasileiro. Quais
são as receitas apresentadas pelos donos do dinheiro,
os banqueiros, que dominam boa parte da economia
mundial? Em crise, que tirem o dinheiro de circulação,
aumentem a taxa de juros, reduzam os investimentos
no social, cortem os investimentos da máquina pública
como soluções para o controle da inflação e o equilíbrio fiscal e da economia como um todo.
Nós estamos passando agora pelo oposto disso,
que é: numa crise, façam investimento, ponham o dinheiro para circular. Isso levará a mais consumo; isso
levará, com o consumo, a mais produção, e, com mais
produção, a geração de mais oportunidades de trabalho. É o caminho oposto ao daquele modelo. Isso foi
inventado logo após a crise de 1929. Mas os chamados neoclássicos insistem em querer tratar a economia
como uma simples fórmula matemática, onde tudo são
números, onde é só uma questão de qualificação, deixando de lado o sentimento humano e a capacidade
humana de a solidariedade impulsionar a solução de
uma crise como essa.
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Estou lendo mais um livro sobre o tema. Quero
parabenizar o autor, Prêmio Nobel de 2008 na área de
economia, que faz uma crítica a Alan Greenspan, que
foi uma pessoa tão linda, tão comentada, tão admirada no mundo enquanto Presidente do Banco Central
norte-americano, e que recebe hoje duras críticas sobre o seu modelo, eis que leva dúvidas sobre a tranquilidade dos mercados e, em alguns momentos, faz
vistas grossas para aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro a qualquer custo: os chamados ataques
irresponsáveis, a especulação monetária e financeira
aos países mais pobres. Assim, arrastou-se uma Ásia
inteira, os chamados Tigres Asiáticos, a Coreia do Sul,
a Tailândia, o México, a Argentina – a Rússia foi ao
fundo do buraco –, e tantos outros países.
Isso, Sr. Presidente, de que estamos tratando
aqui é um modelo de economia que não é um fruto que
nasceu agora no primeiro dia do primeiro mandato do
Presidente Lula, mas é uma adoção política. Portanto,
economia é uma decisão política. Agora nós estamos
vendo. E é como se diz: acabou o Estado nacional. O
anos 1990 diziam isto: acabou a necessidade de Estados nacionais. Quando chega uma crise, os bancos
entram em situação de forte temor, e pode haver uma
corrida, saques da caderneta de poupança, e, aí, os
bancos entrarem em processo falimentar e a gente
entrar em período de estrangulamento. Qual é a saída
para isso, para o chamado ataque especulativo, bem
lembrado por V.Exa.? Então, qual a solução para isso? É
o Estado injetar dinheiro. Injeta-se dinheiro nas empresas do setor produtivo e injeta-se dinheiro para salvar
banco. Foi o PROER durante o segundo mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, com o
Presidente Lula e com a Presidenta Dilma, insiste-se
no investimento não nos bancos, mas nas indústrias
do setor industrial brasileiro e na produção agrícola.
Somado tudo isso, quero dizer que no campo,
numa região aonde ninguém queria ir, onde reinava o
analfabetismo, o atraso, a miséria e, principalmente, a
violência, com assassinatos bárbaros, desmatamento,
agressão ambiental e tanta coisa ruim, agora estamos
vendo chegar a esperança, com a capacidade de as
famílias pensarem em felicidade um pouco mais.
Então, diante disso, posso afirmar a V.Exa., Sr.
Presidente, que o PT, nestes 32 anos de existência, fez
muito bem para a democracia e a economia brasileira.
O País, hoje, é respeitado, e seu modelo está sendo
observado por todo o mundo. Muitos países, inclusive,
recomendam que se utilize o método brasileiro para
controle de crises e superação de dificuldades internas.
Este agora é um modelo responsável que olha para o
todo e não apenas para uma parte.
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Sr. Presidente, essas eram as considerações que
eu queria fazer neste Grande Expediente.
Peço, mais uma vez, a colaboração do povo
brasileiro aos desabrigados das enchentes do Estado do Acre.
Reproduzo novamente os dados da conta da Defesa Civil do nosso Estado. A conta é da Caixa Econômica Federal – Agência 3320; o número da operação
é 006, o número da conta bancária é 71-7, e o autor
da conta é a Defesa Civil. Peço que a TV Câmara também o reproduza.
Agradeço por este momento, Sr. Presidente. E
vamos à luta porque o Brasil precisa vencer mais esta!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Parabéns, Deputado Sibá Machado! V.Exa. defende muito
bem, nesta Casa, o Acre e a sua Capital Rio Branco.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Deputado Francisco Praciano, do PT
do Amazonas, por até 25 minutos.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos brasileiros, eu me chamo Francisco
Praciano, sou Deputado Federal pelo Estado do Amazonas, ou seja, sou um Deputado amazônida, fui muito
bem votado nos dois mandatos que ocupei e ocupo
nesta Casa. Portanto, tenho que fazer a defesa também das comunidades do meu Estado, da sociedade
e da Amazônia. Sou do PT e, obviamente, do Governo.
O PT já desenvolveu três mandatos no Governo: dois
do companheiro Lula, um da companheira Presidenta
Dilma Rousseff. Orgulho-me dessa colaboração que o
PT tem dado nos últimos anos ao Brasil e ao povo brasileiro. Na condição de petista, brasileiro e Parlamentar,
companheiro Amauri, sou vaidoso, tenho orgulho do
partido e do Governo a que pertenço, e reconheço os
avanços por que passamos.
Na área econômica, não há dúvida de que os
nossos Ministros trabalharam com muita maestria os
fundamentos da economia brasileira. Há mais de 30
milhões de pessoas incluídas no consumo, o que é um
elemento forte para a manutenção e crescimento do PIB
nacional. As nossas poupanças, ao invés de estarem
estocadas, estão sendo utilizadas para saneamento e
habitação de forma inteligente. Nós temos aí um viés
para tratar a questão do juro de forma equilibrada.
Queremos um juro neutro, que permita o crescimento
responsável e, ao mesmo tempo, o controle da inflação.
Esse equilíbrio no tratamento do juro é uma maestria,
uma virtude da nossa equipe econômica.
No campo da economia externa mantemos um
câmbio flutuante, livre, mas inteligente, que mantém
firme o volume de negócios do País com o resto do
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mundo. Um avanço, sem dúvida nenhuma, monumental, extraordinário do nosso partido, o que, obviamente,
vem se fazendo mesmo antes do Governo Lula. Houve
um avanço, e enfatizamos algumas políticas com mais
concretude, com mais volume.
Na área social, nem se fala. Pela nossa história
de partido, pelo perfil dos nossos militantes, pela forma de fazer política do PT, tivemos um avanço muito
grande no campo social. Estamos eliminando a vergonha de um País rico ter fome. Estamos acabando
com a fome. E, mais do que isso, estamos fazendo
uma peneira para eliminar definitivamente a fome e a
miséria neste País, com uma política social, como diz
o companheiro Lula, nunca antes vista. É mais uma
vaidade que temos.
Na área política também evoluímos. Como País,
estamos crescendo há muitos anos em democratização. Temos uma democracia concretizada, embora
precise ser aperfeiçoada, mais qualificada. Para isso,
precisamos de reformas políticas que apontem para
esse fim. Mas o que mais destaco na política deste
País, nos últimos anos, é a participação democrática
e popular da sociedade, da opinião pública nas decisões deste País.
Companheiro Amauri, só para lembrar, nos últimos anos, tivemos mais de 70 encontros da militância
em todo o País sobre diversos temas, sobretudo aqui
em Brasília. Foram encontros nacionais, conferências
nacionais de mulheres, de índios, de negros. Toda a
política do Governo teve como base o grito popular,
a consulta popular feita nos Municípios, nos Estados.
A maioria desses Estados e Municípios elegem seus
delegados e mandam-nos para Brasília para resumir,
sintetizar esses gritos nacionais sobre diversos temas
que têm embasado a política dos Governos Dilma e
Lula. Portanto, não tenho dúvida de que avançamos
bastante no emprego formal, na redução do desemprego, no aumento real do salário mínimo; crescemos
significativamente nessa questão da redução da fome,
da miséria, com uma economia equilibrada e bem fundamentada. Parabenizo os Ministros atuais e anteriores
da área econômica.
Houve também outros avanços. Entretanto, companheiro, esse avanço que vimos no Brasil, infelizmente – aí fala o Parlamentar amazônida – não posso
registrar com relação à Amazônia. A região não cresceu no mesmo ritmo e não foi fortemente um foco dos
Governos Lula e Dilma, na minha opinião. A Amazônia
ainda não está sendo entendida pelo Governo, pela
sociedade brasileira e por esta Casa como uma região
estratégica. Por acaso, a Amazônia não é uma região
estratégica com quase 60% do território nacional? Se
a Amazônia fosse um país, seria o quarto ou quinto
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maior país do mundo. De forma até infantil, juvenil, eu
poderia falar com muito ufanismo das coisas da Amazônia, da beleza da sua flora, da quantidade dos seus
animais, dos seus vegetais, da riqueza dos princípios
ativos da floresta, do tamanho dos nossos rios. Isso
é até meio juvenil, diante do quadro que vemos, companheiro Sibá, da Amazônia.
Quero fazer não uma crítica, mas um grito, para
que todos nos ouçam: esta Casa, a sociedade – independente de o cidadão ser piauiense, cearense, ou do
Amazonas – devem se acostumar a ver a Amazônia
como brasileira. O pré-sal todo mundo considera uma
atividade estratégica para o Brasil. A Amazônia também deve ser vista como um pré-sal para nós. É um
pré-sal de longo prazo, pelas riquezas que comportam
e que têm real e potencial importância na Amazônia.
Seria o nosso pré-sal. Portanto, é necessário desenvolver mais do que políticas pontuais, como as que
desenvolvemos para o Piauí, Acre e Paraíba. Precisamos de políticas pontuais, sim, mas considerando a
Amazônia como uma região estratégica, ainda estou
por ver a macropolítica. Estou sentindo, companheiro
Sibá, a ausência de um Mangabeira Unger no Governo. Mangabeira Unger era um cidadão contratado do
Governo Federal, que estava ao lado do Presidente,
mas que pensava e chamava à reflexão o povo brasileiro e o Governo em relação à Amazônia. Parece-me
que perdemos isso.
Mangabeira Unger dizia o seguinte: “Os discursos
sobre a Amazônia ainda estão no plano e no campo
da abstração”. Precisamos complementar, dar conteúdo a esse discurso e precisamos de uma política de
Estado para a Amazônia, em vez de uma política de
Governo. A Amazônia não pode ficar ao sabor de políticas de Governo ou de meras políticas.
Portanto, na qualidade de Parlamentar da Amazônia, volto a repetir: aqui está a merecer um projeto
de Estado para a Amazônia brasileira. E por que digo
isso? Eu poderia só falar de flores, mas lamento dizer
que a Amazônia precisa de cuidados mais especiais.
Esse não é um problema do Lula, da Dilma, é,
sim, da política nacional que há muito tempo não nos
enxerga. Sou Deputado da Amazônia, mas sou cearense, conheço bem o Nordeste, como conheço bem
a Amazônia. Sou nordestino, tenho a vaidade de sê-lo,
como tenho orgulho e vaidade de representar o Estado do Amazonas, onde se situa a cidade de Manaus.
Por sinal, nas próximas semanas, receberei o título de
Cidadão Amazonense, o que me envaidece bastante.
Mas, parece-me que os indicadores do Nordeste, que o consideravam uma região caótica e cheia de
problemas do País, estão se transferindo para o Norte.
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Vou mostrar, com muita calma, esses dados,
baseados em fontes como o relatório do Instituto do
Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON;
em indicadores sociais do IPEA, do IBGE e de outras
ONGs, a exemplo do CIMI e do Instituto Socioambiental da Amazônia.
Segundo avaliação de 2000 a 2010, 42% dos
amazônidas se encontram em estado de miséria. Isso é
incrível, porque essa região é potencial, real e concretamente rica. E temos 42% de sua população vivendo
em estado de pobreza.
Ainda segundo o relatório do IMAZON, apenas
53% das famílias têm alimentação suficiente. Espero
que esse relatório não seja verdadeiro, apesar da credibilidade do IMAZON. De coração, espero que exista uma falha nele, porque isso é quase inacreditável:
47% não tem alimentação suficiente e constante na
Amazônia, e 11% têm alimentação sempre insuficiente.
Sabem qual a média no Brasil – e é por isso que
eu digo que houve um avanço; sou vaidoso do meu Governo do PT, mas não estou identificando esse avanço
na Amazônia. Sessenta e cinco por cento dos brasileiros
dizem que têm alimentação suficiente, enquanto 47%
da Amazônia não tem alimentação suficiente.
Cedo a palavras aos companheiros. Primeiro ao
Deputado Sibá Machado, a quem peço que seja rápido.
O Sr. Sibá Machado – Não vou tomar o tempo de
V.Exa. Quero só dizer que passei a primeira semana
do mês de janeiro analisando a situação do Nordeste,
com olhar voltado mais para a área da minha formação,
que é geografia. Vi principalmente Fortaleza, o Parque
Industrial de Fortaleza, e, em Recife, o Parque Industrial de Recife e o de São Luís. Enfim, portos, ferrovias,
aeroportos, zonas de processamento de exportação,
grandes cadeias industriais, refinarias, etc. Mas o Pará
ficou de fora, com a maior jazida de ferro, não está lá a
siderúrgica, que é um campo onde deveríamos atuar.
E quero fazer uma observação com referência ao que
disse V.Exa. sobre Mangabeira Unger. Eu acho que nós
não precisamos importar mais ninguém. Acredito que,
entre as cabeças pensantes da região, poderia haver
simplesmente um concelho de Governadores, e esta
bancada amazônica poderia se reunir pelo menos uma
vez por ano para que nós formalizássemos algumas
ideias e analisássemos os estudos desses centros e
institutos que V.Exa. acaba de mencionar, para fazermos as disputas, que são normais, no Governo, neste
Congresso e em outros espaços em que forem necessárias. Minha preocupação é que falamos muito sobre
a situação da Amazônia, mas, na hora de formalizar um
entendimento, até agora não vi nenhuma reunião de
Governadores avançar nesta direção. Estou me aproximando do sétimo ano neste Congresso, mas ainda
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não vi nossa bancada fechar um entendimento mínimo
sobre certas questões. Eu acho que está valendo a
provocação. Nós podemos deixar o Mangabeira meio
de lado e assumirmos, nós mesmos, essa referência,
diante da provocação que V.Exa. nos traz na tarde de
hoje. Parabéns pelo pronunciamento.
O Sr. Moreira Mendes – Ilustre Deputado Praciano, sou de Rondônia, vizinho de V.Exa., e estamos
falando com um Deputado que é do Acre. Nós vivenciamos muito tudo o que V.Exa. está dizendo. Eu quero parabenizá-lo por ter tocado com profundidade em
assuntos muito importantes para quem vive na Amazônia. Isso serve para acordar o resto do Brasil rico, o
resto do Brasil que tem o que comer, o resto do Brasil
que tem políticas de governo. Mas nós infelizmente,
Deputado – V.Exa. foi exatamente neste caminho –,
vivemos numa região que tem sido usada como moeda de troca. Eu não estou falando deste Governo
nem do Governo de Lula. Estou falando, seguramente, dos últimos cinco governos, que sempre usaram a
Amazônia como moeda de troca. Isso precisa acabar.
É preciso que governantes e ONGs entendam que lá
vivem quase 25 milhões de brasileiros. Quando ouço
V.Exa. dizer que temos quase 50% da população da
Amazônia sem o mínimo necessário para comer, é
uma vergonha. No entanto, a Amazônia continua servindo como moeda de troca. E a discussão do Código
Florestal? “Não podemos ter isso ou aquilo na Amazônia”, dizem. Que história é essa? Será que todos
imaginam que nós vamos continuar vivendo de catar
coquinho da floresta e tomar leite da seringueira? Isso
é uma piada! Parabéns a V.Exa. pela determinação e
pela coragem de fazer um discurso como este, forte e
consistente, para ver se conseguimos acordar o resto
da população brasileira para a importância da Amazônia, não apenas para a floresta, preservada, que lá
está, porque nós estamos preservando, mas, principalmente, pelos milhões de brasileiros que vivem em
todos os Estados que compõem a Amazônia. Parabéns,
Deputado Praciano.
O SR. FRANCISCO PRACIANO – Agradeço os
apartes aos Deputados.
Quero dizer, companheiro Sibá Machado, que,
quando me refiro a Mangabeira Unger, não significa
que tenha que ser ele. Eu quero dizer que precisamos
de gente no Governo pensando a Amazônia, refletindo
sobre a Amazônia – e reflexão com conteúdo. Conteúdo significa colocar a Amazônia no foco do planejamento estratégico do Governo, traduzindo ações em
orçamento, e este orçamento em execução, para que
saiamos da abstração do discurso para a concretude
de ações para a Amazônia, diante dos dados que vou
continuar lendo.
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Gostaria de mais tempo, mas, infelizmente, não
tenho.
A pobreza extrema foi reduzida, no Brasil, de
20% para 11%. No meu Estado, o Amazonas, e no
Amapá a pobreza aumentou. Outro dado lamentável
é que ainda temos no Brasil 50 mortes maternas, no
período de gravidez, no parto e no pós-parto, a cada
100 mil habitantes. É um dado triste. No Canadá, por
exemplo, são cinco para 100 mil. A média, no Brasil,
é de 50 mortes maternas para 100 mil. Na Amazônia,
são 70 mortes maternas para 100 mil. Mais um dado
triste sobre a Amazônia.
Taxa de AIDS. No Brasil a taxa de AIDS é de 18
por 100 mil; em Roraima, 32 por 100 mil – quase o dobro
da taxa de AIDS no Brasil. Meu Estado, o Amazonas,
são 26 por 100 mil, quase o dobro da taxa nacional.
Os dados oficiais mostram que é na Região Norte
que a AIDS mais cresce. Infelizmente, não vou falar só
de flores. Quero dar este grito para que o povo brasileiro, esta Casa e o Governo, que conhece estes dados,
comecem a reagir em relação à Amazônia.
No que diz respeito à água e ao esgoto, nós vivemos na Pátria das águas, companheiro Moreira Mendes.
Em 2009, 34% da população da Amazônia não
tinham água encanada. E acho que o quadro não
mudou. Em 2008, em 81% dos Municípios não havia
coleta de esgoto – na pátria das águas. A questão de
água e esgoto é triste.
Segurança. Os dados do IMAZON me espantaram. Foram analisadas as metas do milênio na Amazônia, se seriam ou não cumpridas a partir dos dados de
2012. Segundo os dados, 35% das cidades da região
tinham taxas de homicídios superiores às da cidade do
Rio de Janeiro, Deputado Amauri. As cidades no meio
das florestas, as cidades amazônicas, que se pensa
no Brasil serem cidades pacatas, apresentam um indicador de segurança muito triste. Vou repetir: 35%
das cidades da Região Amazônica, em 2009, tinham
taxas de homicídios superiores às do Rio de Janeiro.
A única meta do milênio atingida, segundo o
IMAZON, foi a de redução da mortalidade infantil na
região – e ainda bem.
Vejamos mais alguns dados quanto à questão dos
médicos na Amazônia. Aqui em Brasília, por exemplo,
se ouve, se vê e se lê todo dia nos jornais reclamações
de que faltam médicos. Faltam médicos no Distrito Federal. Mas o Distrito Federal é a Unidade da Federação
mais privilegiada com relação a isso. E a reclamação
existe diariamente. São 4.02 médicos para cada mil
habitantes em Brasília.
Olhem a situação do Norte. No Amazonas é 1.10.
Basicamente, um médico para cada mil habitantes,
enquanto no Distrito Federal são quatro. Em Manaus,

03746 Terça-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.30; mas no interior do Estado do Amazonas temos
0.8, ou seja, menos de um médico para cada mil habitantes. O Acre, terra do companheiro Sibá Machado,
que acaba de me apartear, também tem em média 1.03
médicos para mil habitantes. Na capital tem 1.34, mas
no interior temos 1.0. Nossos companheiros do interior
andam abandonados.
Para vocês terem uma ideia, mais um dado sobre
o meu Estado: entre os 61 Municípios do interior do
Amazonas, o maior Estado da Amazônia, não existe
um mamógrafo funcionando. E ainda existem Governos que se dizem ser dos melhores do País, que ainda
ficam vaidosos de suas administrações.
Tomógrafo, nem pensar! O único tomógrafo público que existia no Amazonas era o do Hospital Getúlio
Vargas, um hospital federal, que passava 45 minutos
para fazer uma tomografia. Este Deputado fez uma
emenda para aquisição de um tomógrafo alemão –
que já está implantado há 2 anos – que passa 10 segundos para fazer uma tomografia. Mas basicamente
é o único que funciona no Estado do Amazonas, lamentavelmente.
Outro dado ainda sobre essa questão médica.
Peritos médicos do INSS. Dos 61 Municípios do Estado do Amazonas só em Manaus existe perito. Nossos
companheiros do interior que quiserem porventura
tratar de aposentadoria ou de beneficio do INSS, ou
passam anos ou vão ter que se deslocar e pegar uma
fila no INSS na Capital amazonense, que é Manaus.
Na capital do Pará, que é um grande Estado, o
número de médicos é de 4.181; o número de médicos
por habitante é 3 – está bem servida a Capital Belém
–, entretanto, no interior é 0.3 para cada mil habitantes.
Não existe praticamente médico no interior do Estado
do Pará. Agora, quando se fala da Amazônia as coisas têm que ser melhor interpretadas. Se essa relação
for pequena na Paraíba ou em São Paulo, o cidadão
tem uma rede de estradas por onde se desloca: com
meia hora para um Município vizinho, com 1 hora para
10 Municípios; com 1 a 2 horas está na capital. Já na
Amazônia, dadas as distâncias, o cidadão só tem uma
coisa a fazer: rezar, reclamar ao bispo e ao Padre Cícero. Infelizmente, nossas condições são essas.
Outros dados ainda sobre a Amazônia: há falta de bancos oficiais. Como podemos desenvolver a
Amazônia se na maioria dos Municípios do interior não
tem bancos oficiais, que são de fato hoje os bancos
de fomento deste País. Ou seja, de 61 Municípios, por
exemplo, do Amazonas, apenas 21 possuem alguma
agência oficial. Quer dizer, não há Banco do Brasil, não
há Caixa Econômica, não há BASA. Há dificuldades
de se fazer pagamentos – Bolsa Família, programas
de governo –, pela ausência de bancos oficiais e de
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outros bancos, às vezes, particulares nos Municípios
do interior da Amazônia.
Faltam professores em Municípios do interior,
principalmente os de curso superior.
Companheiros, eu poderia passar aqui algum
tempo falando sobre os problemas da Amazônia, mas,
em resumo, quero dizer o seguinte: há um capítulo
especial sobre os índios. O Amazonas, por exemplo,
o meu Estado, é o que possui a maior quantidade de
etnias e de índios de toda a Federação. Temos quase
850 mil índios no Brasil, dos quais um grande percentual está na Amazônia e, principalmente, no Estado
do Amazonas.
Mas temos uma situação triste em relação ao
índio. Das famílias, das pessoas que vivem em estado de pobreza, a maioria é de indígenas. Quanto ao
Vale do Javari, há aqui um relatório de entidades que
atestam que estamos perdendo, estamos dizimando
os índios. Nos últimos 10 anos, perdemos quase 10%
da população indígena do Vale do Javari. E há suspeição de que 85% dos indígenas do Vale do Javari,
no Município de Atalaia do Norte, estejam infectados
com a Hepatite mais letal existente, a Hepatite B; toda
uma comunidade indígena. Isso está a merecer do Ministério da Saúde, na realidade, uma tarefa urgente,
uma força-tarefa para resolver o problema dos nossos
índios, que estão abandonados.
Ora, se os brancos estão naquelas condições,
sofrendo os efeitos de tais indicadores, imaginem como
não estão os índios!
Enfim, os nossos índios, os nossos caboclos
não podem esperar que a infraestrutura para a Copa
esteja pronta até que se trate desses problemas. Não
podemos, na Amazônia, esperar que se termine uma
infraestrutura, como, por exemplo, uma ponte, licitada
em 500 milhões e que saiu por 1,1 bilhão, diante do
quadro dos indicadores sociais que nós estamos aqui
mostrando ao País, a esta Casa e ao mundo.
Precisamos, portanto, e enfim, que o Governo
Federal comece a entender da importância estratégica da Amazônia; que crie mecanismos para a inclusão
da Amazônia no planejamento estratégico deste País.
Precisamos sair do discurso abstrato para um discurso
mais concreto, com mais conteúdo. Precisamos traduzir, criar um modelo de desenvolvimento para a região,
que possa harmonizar defesa, soberania, desenvolvimento e conservação. Ou seja, a sustentabilidade
é imprescindível, é indiscutível. A ciência deve estar
paralela ao desenvolvimento da região.
Portanto, mais uma vez, quero dizer o seguinte:
estou sentindo falta da Amazônia no planejamento
estratégico deste País. Quero inclusive homenagear
Mangabeira Unger, mas, ao mesmo tempo, chamo a
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atenção do Governo para que comece a colocar em
seus quadros gente, pessoas e estruturas que pensem
a Amazônia. A Amazônia, como disse Mangabeira Unger, é o futuro deste País. A Amazônia não é o problema
deste País. A Amazônia faz o diferencial deste País no
conjunto das Nações. E eu como Deputado amazônida do Estado do Amazonas tenho, sim, que ora tratar
das coisas deste País, ora das coisas do meu Estado.
Viva a Amazônia! E que o Governo Federal comece a investir de forma mais clara, mais forte, mais
concreta naquela região, cujos indicadores envergonham este País. Sou feliz, sou orgulhoso do Governo
que temos, do avanço conquistado principalmente nos
últimos 10 anos. O Governo Lula e o Governo Dilma
certamente deram boa resposta. Mas, ao mesmo tempo,
não posso deixar de dizer que não vejo esse avanço
em relação ao meu Estado e aos Estados do Norte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Parabéns, Deputado Francisco Praciano.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O próximo inscrito é o Deputado Rogério Marinho. No entanto,
há um Líder pedindo a palavra, que tem precedência
regimental.
Concedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSD, que
disporá de 5 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço
pela aquiescência ao ilustre Deputado que falará em
seguida no Grande Expediente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho um
assunto que preciso trazer à baila nesta Casa, especialmente para o meu Estado, a fim de que todos tomem
conhecimento com clareza desses acontecimentos
que vou relatar. E faço isso com grandeza de espírito
e desarmado, com absoluta consciência de que tenho,
como Deputado Federal em dois mandatos e como
Senador, cumprido com o meu papel, com minha obrigação, zelando por cada voto que recebi.
Recentemente, fui citado em várias matérias jornalísticas no meu Estado – e não estou aqui, absolutamente, condenando nenhuma das colocações feitas
pela imprensa. Todas elas retrataram uma realidade
que foi a recente decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, quando colocou a limpo a questão da
Lei Complementar nº 135, de 2010, conhecida como
Lei Ficha Limpa. E o que essas matérias jornalísticas
têm trazido ao Estado de Rondônia? Informações de
que fui submetido a um julgamento no egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia e, não havendo nenhum recurso sobre aquela matéria julgada, eu estaria,
nos próximos pleitos, inelegível. E eu, para deixar essa
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questão com toda clareza, para tratar disso com muita responsabilidade, estou publicando uma nota hoje,
Sr. Presidente, que peço seja transcrita nos Anais da
Casa. Vou distribuí-la pelo sistema de que disponho no
meu gabinete, para toda a imprensa e a população de
Rondônia, relatando os fatos e deixando claro a todos
que me ouvem neste momento, que me veem neste
momento, que eu fui um daqueles Parlamentares que
bravamente discutiu e ajudou a aprovar nesta Casa a
Lei Ficha Limpa. Tenho consciência absoluta da importância dessa lei para a modernização, para a consolidação da democracia brasileira, para acabarmos
de vez ou pelo menos tentar acabar com a corrupção
que assola hoje todo o País. Essa é uma lei que veio
para servir bem ao Brasil, para extirpar dos meios políticos aqueles políticos que não têm competência ou
que não agem de forma correta.
Alguém há de perguntar: mas como V.Exa., que
votou pela Lei Ficha Limpa, sabendo que havia um
processo contra si, mesmo assim votou? Votei porque
tenho convicção de que essa lei, como disse, é importante para o País. E se o preço que tiver de pagar por
ter votado nessa lei possa ser, no futuro, não disputar
a eleição, eu terei aqui cumprido o meu papel de bem
representar o povo do meu Estado, o povo de Rondônia.
Quero tranquilizar todos, no sentido de que, a essa
decisão, cabem recursos para o Superior Tribunal de
Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Tenho absoluta convicção da minha inocência. Tenho absoluta
convicção de que nos tribunais superiores vou provar
a minha inocência com relação às imputações que são
levantadas contra a minha pessoa. Lembro que não
se trata de um processo-crime, mas de uma ação civil
pública proposta ainda nos idos de 1994 – repito: 1994
–, quando nem imaginava que poderia vir a representar
aqui na Casa o povo do meu Estado.
É com essa grandeza, com essa transparência
que tranquilizo todos os meus eleitores, todas as pessoas que confiam no meu trabalho. Durante o período
em que fui Senador e Deputado Federal, por duas legislaturas, sempre trouxe comigo as lições, que aprendi
com o meu pai, de grandeza, de ética, de decência.
Não tive uma única atitude neste Parlamento que não
fosse a de bem representar Rondônia e honrar todos
os votos que obtive. Ao contrário de muitos, trago essas informações com toda a clareza.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, autorize a transcrição nos Anais da Casa desta minha nota de esclarecimento.
Muito obrigado.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR:
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra o próximo orador inscrito do Grande Expediente, o Deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio
Grande do Norte, que disporá de 25 minutos na tribuna.
O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas saudações.
Agradeço aos oradores que me antecederam e
ao Presidente Amauri Teixeira a gentileza.
Quando cheguei ao plenário, estava discursando
o Deputado Sibá Machado, e em seguida um Deputado do Amazonas usou a palavra. Como dispunha de
tempo para falar, preferi não os apartear. Vou agora
apenas fazer alguns registros antes de iniciar o meu
discurso propriamente dito.
O PT, um partido importante para a democracia
brasileira, está comemorando 32 anos de fundação.
É verdade que, nesse período, assistimos à redemocratização do nosso País. De 1985 para cá, na nossa
recente democracia, o PT foi um dos grandes participantes. Mas não podemos mais – ou não devemos
– continuar aceitando esse discurso de que o Brasil
começa a partir de 1º de janeiro de 2003. O Deputado
Sibá, inclusive, fala do PROER, no sentido que foi um
equívoco do Governo Fernando Henrique Cardoso trabalhar o fortalecimento do sistema bancário brasileiro.
Talvez o Deputado Sibá perdesse um pouco do seu
tempo, ou ganhasse, conversando com o Ministro da
Fazenda, com o Ministro do Planejamento do atual Governo, que utilizam esse exemplo em todos os plenários
internacionais como um indicativo de austeridade e de
compromisso fiscal do País, que fez, naquela época,
há 11, 12 anos, o seu dever de Casa, o que permitiu
ao Brasil blindar a sua economia e passar com relativa
facilidade por intempéries.
Nunca é demais lembrar que o PROER teve voto
contrário do Partido dos Trabalhadores nesta Casa, por
razões, certamente, que o PT tem dificuldade hoje de
explicar; que a nossa moeda, de 1994 para cá, com o
Plano Real, tem estabilidade, perenidade nunca antes
vista na história deste País. O Plano Real e o real são
ações do Governo Fernando Henrique Cardoso, que,
inclusive, contaram com o voto contrário do Partido
dos Trabalhadores. A Lei de Responsabilidade Fiscal,
que reestruturou as dívidas dos Estados e Municípios
e permitiu que houvesse um mínimo de sanidade em
relação às finanças públicas, que até hoje perdura, foi
uma lei da época de Fernando Henrique Cardoso, e
também contou com o voto contrário do Partido dos
Trabalhadores.
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Digo, para concluir essa questão sobre economia,
que certamente a grande ação do PT foi rasgar tudo
o que escreveu e desdizer tudo o que disse antes de
se eleger à Presidência da República, com a famosa
Carta aos Brasileiros. Trata-se da renegação do seu
discurso de antes de se eleger Governo, no sentido
de que, na verdade, deveria conviver com a comunidade financeira internacional, deveria respeitar os
contratos vigentes.
Essa situação foi tão forte que quem comandou o
Banco Central no Governo de Lula foi justamente Henrique Meirelles, Deputado Federal do PSDB de Goiás,
eleito naquela oportunidade, que havia sido, até bem
pouco tempo, Presidente mundial do Banco de Boston,
um dos maiores credores da dívida externa brasileira.
É uma demonstração de que a nossa política, a
política empreendida no Brasil, a agenda econômica
dos últimos 15 anos é a mesma até hoje. Câmbio flutuante, taxa de juros e o Plano Real são os esteios dessa
economia, que ainda é fruto da política econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso.
Eu não poderia deixar de fazer esse registro, Sr.
Presidente, mas quero falar hoje sobre a educação,
que considero a pedra fundamental, a espinha dorsal
deste ou de qualquer outro país.
É importante lembrar que o Governo Federal começa a trabalhar de forma muito forte a educação na
hora em que estabelece a política de financiamento
do Governo em relação a Estados e Municípios com
o FUNDEF, que foi o programa de financiamento do
ensino fundamental, que neste Governo foi ampliado para o ensino básico por meio do FUNDEB. O PT
também votou contra essa matéria no Plenário, como
votou contra o Bolsa Escola, e depois o ampliou e o
transformou no Bolsa Família.
A história, certamente, vai nos julgar a todos. E
nós somos um país de muitas pessoas, de muitos partidos, muito maior do que tudo isso, porque o Brasil é
dos brasileiros, o Brasil é de todos nós, independentemente daqueles que nos governam ocasionalmente.
Quero falar da educação – saúdo o nobre Deputado Izalci, que aqui nos assiste, companheiro da nossa
Comissão de Educação –, da qualidade da educação e
de como isso nos incomoda profundamente na hora em
que estamos discutindo o Plano Nacional de Educação,
aliás, com algum atraso. Ele deveria ter sido remetido
à Comissão de Educação e Cultura desta Casa ainda
no princípio de 2010, porque é um plano decenal que
se exauriu em 2010, e nós já estamos em 2012 sem
que o Governo tenha conseguido fazer com que esse
plano seja votado nesta Casa e na Comissão que será
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instituída no Senado da República. Esse plano estabelece as prioridades que a educação brasileira terá
nos próximos 10 anos.
Sras. e Srs. Deputados, se fizermos uma rápida
avaliação do setor educacional brasileiro baseada nos
discursos e propagandas governamentais dos últimos
anos, chegaremos à conclusão de que tudo vai muito
bem, de que já resolvemos os problemas da qualidade educacional e de que não há evasão e abandono
de alunos; nós nos vangloriaremos de ter um ensino
técnico que é exemplo para o mundo e ficaremos felizes por possuir as melhores universidades do planeta.
Entretanto, se nossa análise se debruçar sobre os
números da educação, seja do sistema de avaliação do
próprio MEC, seja do Censo Escolar, ou mesmo recorrendo ao IBGE e ao IPEA, órgãos do Governo Federal,
chegaremos a conclusões diametralmente opostas.
Sentiremos vergonha do fato de que milhões de
crianças e jovens em nosso País estão fora da escola – no ensino médio e na pré-escola –, sem acesso
a sala de aula; nós nos sentiremos humilhados por
termos um dos piores sistemas do mundo em qualidade; nós nos ressentiremos por termos um pequeno
e acanhado ensino técnico, por termos dispendiosas
universidades que abrigam uma parte diminuta dos
jovens em idade adequada, e por aí vai. O que não
faltam são indicadores negativos e vexatórios no setor
educacional brasileiro.
Apesar do imenso esforço em esconder a realidade, sim, temos um dos piores sistemas educacionais do
mundo, e isso pode ser facilmente checado no PISA,
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE.
Carecemos de qualidade básica na educação,
com um número incrível de crianças na 4ª série ou 5º
ano do ensino fundamental, por exemplo, analfabetas
funcionais. São crianças com 10, 11 anos – muitas
vezes com idade até maior –, que decodificam mal e
sequer compreendem os textos mais simples, adequados à sua idade. Não leem, não conseguem traduzir
de forma adequada um texto de dez linhas. Não conseguem fazer de forma correta as quatro operações
aritméticas básicas.
Temos um ensino médio que não prepara o jovem
para a vida, um ensino médio direcionado exclusivamente para os mais ricos, que vão para as universidades
de ponta, que são poucas. Aliás, entre as 200 maiores
universidades do mundo, parece-me que existe uma
brasileira, a USP, que, diga-se, é do Estado de São
Paulo. Temos um ensino técnico acanhado, pequeno,
não diversificado e flexibilizado como na maior parte
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dos países desenvolvidos. O Governo Federal faz propaganda forte sobre as escolas técnicas federais e se
esquece de dizer que apenas 1% dos estudantes de
ensino médio profissional estão nessas escolas.
A realidade de penúria do ensino brasileiro é contrastante com a pesada propaganda governamental,
onde reina de forma absoluta o ufanismo e a ilusão a
respeito do combalido sistema educacional nacional.
Nós só vamos resolver a situação da educação
quando a sociedade entender que esse é um grave
problema e a propaganda governamental começar a
dizer a verdade, que estamos, infelizmente, no fundo
do poço.
O PNE, em discussão há mais de 1 ano no Congresso, empacou porque o Governo não quer investir
mais em educação, rejeita e luta bravamente contra o
investimento de 10% do PIB para o setor educacional.
Isso, por si só, seria a prova cabal de que é um mestre
da propaganda, mas não olha adequadamente para a
educação brasileira. Tem muito discurso, mas, na prática, ajuda a perpetuar a falta de qualidade no setor.
Além disso, e não satisfeito, o Governo Federal
anunciou no dia 15 do corrente mês um corte (todo ano
há isso) de 55 bilhões de reais no Orçamento Geral
da União, podando investimentos, que vão ser gastos
com o custeio da máquina pública (para isso não falta
dinheiro), cada vez mais aparelhada e inchada – são
40 Ministérios, mais de 20 mil cargos comissionados.
Na educação, cortou quase 2 bilhões de reais,
consolidando a penúria para a Pasta que diz valorizar.
Na saúde, 5 bilhões. Na segurança pública, 1 bilhão e
meio. A diminuição da verba para a educação é mais
uma prova, incontestável, de que a valorização da educação por parte do Governo Federal é mera retórica,
e baseada em quantidades e números superlativos,
desconhecendo o grande passivo educacional represado no nosso País e as grandes diferenças regionais
que existem por todo o território nacional.
Enquanto a sociedade não abraçar a educação
como área vital para o futuro do País, dificilmente teremos um crescimento real, sustentável e com geração de oportunidades para todos. O nosso grande
gargalo é a capacitação da nossa mão de obra. Hoje,
a educação é discurso oportunista de uns e presa de
um corporativismo atrasado e danoso que penaliza o
País como um todo.
O problema começa no Município. Verdadeiramente, as mudanças deveriam ser realizadas nos
Municípios. O Governo Federal não está atento a isso,
apenas aumenta gradativamente a responsabilidade
dos entes federados, sem oferecer contrapartida mí-

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

nima por meio de recursos financeiros e técnicos aos
entes federados mais pobres.
Quero mencionar o que aconteceu, por exemplo,
com o piso salarial. No ano passado, quase 19 Estados
da Federação entraram em greve, com prejuízo que
nunca será reparado para um conjunto de milhões de
estudantes espalhados por todo o País, que se viram
prejudicados na hora de buscar o acesso à universidade ou ao mercado de trabalho. E isso não volta. O
Governo aumentou o piso, mas não repassou os recursos aos Estados e Municípios para que pudessem
pagar de forma adequada aos senhores professores.
Em Natal, minha cidade, onde milito e faço política,
somos campeões em falta de qualidade educacional.
Em 2005, 2007 e 2009, sucessivamente, Deputado Reguffe, passamos por vexames de termos um dos piores
ensinos entre todas as Capitais do País, segundo os
dados do IDEB. Veja, temos um dos piores ensinos do
mundo, e Natal, dentre as capitais brasileiras, tem o
pior ensino no que se refere a qualidade da educação.
Em 2005, a rede municipal de Natal ficou em penúltimo lugar, dentre as redes municipais de capitais
de Estado do País, nos testes de Língua Portuguesa
dos anos iniciais do ensino fundamental. Localizou-se
à frente apenas de Recife, Capital de Pernambuco.
Em 2007, Natal teve a pior nota em Língua Portuguesa, dentre todas as capitais brasileiras – ultrapassamos Recife, conseguimos ser piores do que Recife.
Em 2009 – último dado divulgado pelo MEC –,
as escolas municipais de Natal auferiram novamente
a pior nota no ensino de Língua Portuguesa, nos anos
iniciais do ensino fundamental, dentre as capitais.
É triste, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no momento em que a qualidade do ensino é um horizonte
muito distante a ser alcançado pelo Brasil como um
todo. Nós somos de uma cidade e de um Estado pequeno, que precisa muito dar oportunidade aos seus
jovens, e infelizmente há muitos anos não temos do
poder público municipal a demonstração da vontade
mudar esse estado de coisas. É uma situação que se
perpetua, infelizmente, e precisa ser modificada de
forma urgente.
Para exemplificar isso mais detidamente, digo
que, em 2009, o desempenho em Natal não foi bom
nem mesmo se comparado aos demais desempenhos
municipais do próprio Rio Grande do Norte. Lá existem
167 Municípios.
Em Língua Portuguesa, na 4ª série ou 5º ano do
ensino fundamental, Natal ficou na 46ª posição entre
esses 167 municípios, apesar de ser a cidade mais
rica do Estado.
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A nota média no final da 4ª série ou 5º ano do
ensino fundamental da rede municipal de Natal foi de
164,7 pontos em Português, em 2009. A nota média
das redes municipais do Brasil foi de 181,4 pontos.
Natal tem um resultado inferior em quase 17 pontos.
Quando consideramos a média mínima satisfatória,
calculada pelo movimento da sociedade civil Todos
pela Educação, a rede municipal de Natal está distante
em mais de 35 pontos do mínimo exigido.
Na disciplina de Matemática, no final da 4ª série ou
5º ano do ensino fundamental, em 2009, a rede municipal de Natal ficou em penúltimo lugar entre as capitais
do País, com desempenho médio de 181 pontos. Macapá, última capital no ranking, teve um desempenho
médio de 180. Não há diferenças substanciais entre os
dois piores desempenhos das capitais do País. Natal
auferiu uma nota média em Matemática distante em
20 pontos da média nacional e em quase 69 pontos
do mínimo satisfatório. A nota em Matemática de Natal
a classificou como a 47ª entre 167 cidades do Estado
do Rio Grande do Norte, e lembro que a Capital é a
mais rica cidade do Estado. Um contrassenso total.
Falta gestão. Em cidades muito mais pobres,
muito mais humildes e com muito menor estrutura, o
ensino tem melhor qualidade.
E, pasmem, isso não é amplamente divulgado. O
que manda, nas últimas administrações municipais na
área de educação, é a política de avestruz.
Agora, é possível mudar tudo isso. Primeiro, deve-se exigir resultados e incentivar as boas práticas. É
evidente que a Prefeitura deve garantir o incentivo ao
mérito em todas as suas instâncias, de forma especial na educação. Existem em todo o território nacional exemplos exitosos de Municípios que conseguiram
mudar as suas realidades com vontade política, determinação e, evidentemente, com o apoio da sociedade.
Sabemos que o futuro de nossa Capital depende
e dependerá ainda mais da qualidade de sua gente,
do nível educacional de seu povo. À Prefeitura cabe
garantir apoio pedagógico, com a introdução de métodos baseados em evidências científicas, apoio administrativo e financeiro às escolas da rede, métodos
estruturados, que dão certo em todos os lugares do
mundo. Nós temos de fazer com que as escolas recebam o fundo escolar e possam realizar a gestão
de maneira adequada, havendo cobrança por parte
do poder público e dos conselhos escolares para que
as metas sejam cumpridas e os objetivos, atingidos.
É necessário, é imprescindível substituir a pedagogia do fracasso reinante em Natal e em boa parte
do País pela pedagogia do sucesso, pelo mérito e pela
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responsabilização dos agentes públicos. Basta que só
haja direitos, é preciso que existam deveres também.
Além disso, faz‑se necessária a implantação de
currículo mínimo obrigatório para todas as escolas municipais de pré-escola e ensino fundamental da cidade,
estabelecendo‑se o ensino estruturado e a alfabetização matemática baseada em métodos científicos, testados em sua eficácia. Vamos deixar de experimentalismos, que nos mostram os péssimos resultados nas
avaliações educacionais por todo o País, em especial
na nossa Capital.
Implantar uma agenda de mudanças urgentes
para o ensino público de Natal é tarefa louvável. O objetivo maior deve ser o de elevar o desempenho médio
dos estudantes da cidade, servindo, inclusive, como
referência, como exemplo a ser seguido por outras
Capitais e Municípios em todo o território nacional. É
um total absurdo o que acontece no setor educacional de nossa cidade. As pessoas, o cidadão, os pais
das crianças sequer ficam sabendo sobre as diversas
dificuldades enfrentadas.
Os estudantes, em sua maioria, não estão aprendendo os conteúdos e as competências de Língua
Portuguesa e Matemática, fundamentais e decisivas
para a vida profissional de todos.
Hoje, há um sentimento entre os pais em relação
às escolas públicas. Se o filho está na escola e tem a
merenda, se o filho está na escola e tem o fardamento,
se o filho está na escola e tem o livro, se o filho está
na escola e lhe permitido trabalhar, se está em uma
espécie de creche, o pai não cobra qualidade, até porque não teve oportunidade de estar numa escola de
qualidade, não teve acesso a isso. A universalização,
hoje, portanto, é um passo que deve ser assegurado
e comemorado em algumas instâncias, pois existem
ainda milhões de brasileiros fora da escola. Mas a
qualidade tem de ser mostrada à população, e a população tem de cobrá-la.
Para elevar o desempenho de nossos estudantes, é preciso implementar, paulatinamente, medidas
administrativas e pedagógicas que já foram testadas
e foram bem‑sucedidas em outros países, como a Coreia, a Finlândia e o Japão, campeões de qualidade
no ensino.
A qualidade do ensino deve ser uma meta abraçada de forma permanente por toda a comunidade
escolar: famílias, diretores de escolas, professores,
funcionários e alunos. Tem de haver a participação das
famílias na vida educacional dos filhos.
Cabe à Prefeitura, Sr. Presidente, estabelecer
pré-escolas e creches de alta qualidade para os mais
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pobres, com acompanhamento do desenvolvimento da
criança e disponibilização de recursos educacionais
às famílias mais pobres com crianças em idade pré-escolar e escolar, o que elevaria, de forma definitiva e
decisiva, o desempenho futuro no ensino fundamental.
É bom ressaltar que o Governo Federal tem o
projeto de fazer 6 mil creches e pré‑escolas em todo o
País. Essa é uma meta louvável, mas o Governo precisa entender que não basta fazer escola, é necessário apoiar o custeio e a manutenção desses próprios
escolares. Senão, vão ser centenas ou milhares de
elefantes brancos espalhados pelo nosso País.
Insisto em que é preciso reforçar a formação continuada de qualidade comprovada para os professores
e estabelecer a responsabilização educacional. Essa
é a verdadeira valorização do professor e do mérito.
Aliás, na Câmara Federal estamos lutando para
que a Lei de Responsabilidade Educacional corra
pari passu com o Plano Nacional de Educação. Não
é possível estabelecermos, como sempre, a política
de fazer caridade com o chapéu alheio e não cobrarmos responsabilização dos gestores e daqueles que
estão à frente do que temos de mais importante, que
é a vida, o destino e o futuro das nossas crianças e
dos nossos jovens.
Esses são pequenos exemplos de que é possível
mudar, transformar o ensino público municipal da nossa Capital do Rio Grande do Norte. Mas, para tanto,
é preciso coragem e obstinação no tema, que talvez
seja o mais importante para a Nação.
O Brasil necessita, cada vez mais, dar um salto
qualitativo no que se refere à educação, ao ensino de
seu povo. Se não fizermos isso, estaremos fadados a
meros surtos de crescimento, estaremos fadados ao
subdesenvolvimento e à subserviência internacional.
Sem capital humano qualificado para inovar e avançar, estaremos fadados, infelizmente, a ser mero país
exportador de matéria-prima e importador de tecnologia. Sem educação de qualidade, seremos um gigante
adormecido, letárgico, como somos hoje.
Sempre que o Brasil cresce acima de 3%, surge esta manchete nos jornais, nas tevês, nas rádios:
“Apagão de mão de obra”. Precisamos dar oportunidade aos nossos jovens de se qualificarem, de estarem
preparados para ingressar no mercado de trabalho
dignamente e ajudar a sociedade e o País no crescimento sustentável a médio e longo prazo.
É preciso uma verdadeira reforma educacional
em nosso País. É urgente, é necessária. Essa, sim,
é a mãe de todas as grandes reformas nacionais de
que o País precisa.
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Boa tarde a todos.
O Sr. Izalci – Deputado Rogério Marinho, antes
de V.Exa. encerrar o seu discurso, gostaria de fazer
um breve aparte. Primeiro, quero registrar a minha satisfação e meu orgulho de participar da Comissão de
Educação com V.Exa., que é um brilhante Parlamentar,
defende e conhece a fundo a questão da educação
deste País. Eu disse, em discurso recente, exatamente
o que V.Exa. declarou: nós precisamos sair do discurso. E isso vem acontecendo não só na educação, mas
na área de ciência e tecnologia. Refiro-me aos cortes
no Orçamento, o que V.Exa. frisou agora, de 2 bilhões
de reais na educação e de 5 bilhões de reais na saúde. Quanto a esse desastre que aconteceu no final de
semana na Antártida, um engenheiro disse que havia
12 milhões de reais no Orçamento para o programa e
que há hoje 1 milhão e 200 mil reais. Então, é muito
fácil fazer discurso. Nós ouvimos, durante todo o ano,
discursos sobre os 10% do PIB referentes à educação. A própria Presidente disse à UNE que concorda
com os 10%, mas disse também que isso depende
do Congresso Nacional. Aprovamos a convocação, e
a transformamos em convite, do Ministro da Fazenda,
para que viesse a esta Casa mostrar a nós Deputados
como conseguiu convencer o Relator de que 7,5% são
suficientes. Nós gostaríamos de convencê-lo de que
é possível, sim, e é necessária a aplicação dos 10%.
Parabenizo V.Exa. pelo trabalho na Comissão. Tenho
certeza de que, na próxima reunião da Comissão, ouviremos o Ministro da Educação e também o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega. Parabéns.
O SR. ROGÉRIO MARINHO – Obrigado, Deputado Izalci.
Ouço, com prazer, o Deputado Reguffe.
O Sr. Reguffe – Deputado Rogério, eu quero parabenizar V.Exa. pela luta, nesta Casa, em defesa de
mais recursos para a área de educação. Infelizmente, este é um país que, às vezes, faz as opções erradas. Prefere investir em obras físicas do que investir
no futuro, do que investir em recursos humanos, do
que investir numa educação pública de qualidade. Na
minha concepção, o dinheiro investido em educação
pode não aparecer a curto prazo, mas é um dinheiro
que vai decidir que país vamos ter no futuro. Se V.Exa.,
na sua luta, conseguir aumentar os recursos, um pouquinho que seja, na área de educação neste País, já
terá dado uma grande contribuição. Eu penso que esta
Casa deveria, sim, fazer uma discussão, neste plenário, em termos de política pública de educação. Que
País queremos? A grande revolução que devemos fazer neste plenário é a revolução do Orçamento, para
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destinar mais recursos para a área de educação. Nós
não podemos ser um país que sempre privilegia obras
físicas, um país em que se considera que um governante fez um grande governo se tiver realizado obras.
Dinheiro investido em educação e saúde, infelizmente,
não é visto da mesma forma. Parabenizo V.Exa. pelo
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Chamo
a atenção dos Parlamentares para o seguinte: o aparte
só pode ser feito durante o discurso do orador principal. Os apartes foram posteriores. Nós os permitimos,
mas isso não é possível.
O SR. ROGÉRIO MARINHO – Agradeço a V.Exa.
a benevolência e peço 30 segundos para concluir o
meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
vamos abrir exceção para o orador concluir o seu pronunciamento.
O SR. ROGÉRIO MARINHO – Agradecendo
novamente ao nosso Presidente Amauri Teixeira a
benevolência e o gesto democrático, quero saudar os
Parlamentares que me apartearam, ambos do Distrito
Federal, os Deputados Izalci e Reguffe, preocupados
com a causa social, que estão antenados aqui, são
trabalhadores operosos que têm honrado muito o Distrito Federal e o País.
Quero agradecer a toda a Casa, que nos escutou
atentamente, e dizer, Presidente Amauri, que não tenho dúvida de que essa luta é a nossa luta, de V.Exa.,
minha e de todos deste plenário e da Nação brasileira.
O que precisamos fazer é justamente sair da retórica e ir na direção de um gesto decisivo e incisivo.
Temos essa oportunidade agora, por ocasião da votação do Plano Nacional de Educação. Dez por cento
do PIB do País para a educação, já!
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O último
inscrito no Grande Expediente é o Deputado Paes Landim. Mas solicitou a palavra, para uma Comunicação
de Liderança, o Deputado Costa Ferreira. S.Exa. tem
precedência regimental. Aliás, agradeço a S.Exa., que
inclusive poderia ter falado antes do Deputado Rogério Marinho, mas teve condescendência de esperar.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Costa
Ferreira, para uma Comunicação de Liderança, pelo
prazo de 3 minutos.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Deputado
Amauri Teixeira a gentileza.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo para pôr fim aos
pontos controversos da Lei da Ficha Limpa e confir-
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mar sua aplicação de forma integral já para as eleições deste ano.
A decisão impede a candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, ou de
segunda instância ou que tenham recorrido ao expediente da renúncia para escapar de cassação.
A decisão do Supremo Tribunal Federal reveste-se
de valor especial quando percebemos a notoriedade
da vida de um político. Os cargos eletivos projetam a
uma vitrine que, em caso de mau comportamento, repercute negativamente na sociedade, criando certeza
sobre a impunidade e uma influência perniciosa aos
jovens em formação, que podem acreditar ser inútil
lavar as mãos na inocência.
O Brasil muitas vezes foi chamado de país das
ilegalidades em decorrência de sucessivos escândalos que não foram molestados pela Justiça. Não raro,
todos os políticos recebem classificação comum com
os desonestos. Ou têm de amargar a infâmia de contar
sucessivas reeleições de pessoas de comportamento
não apreciado.
Agora, temos as bases para mudar e não podemos perder essa chance histórica. O dispositivo legal
que impede que políticos condenados concorram a
cargos eletivos e a suspensão dos direitos políticos dos
que fugiram da cassação pela renúncia permitirá a formação de um quadro político depurado aos Municípios.
Considerando que os Municípios representam a
porção que de fato existe na Nação, por ser a parte
visível onde todas as demais convenções se desenvolvem, são fundamentais para a disseminação do
desenvolvimento do País. Isso nos permite compreender a importância das próximas eleições municipais
e da arma poderosa nas mãos da população – a Lei
da Ficha Limpa.
Portanto, parabéns a todos os cidadãos que provocaram e promoveram essa mudança. O Brasil certamente deu mais um passo no aprimoramento do
Estado Democrático de Direito.
Assim concluímos o nosso pronunciamento.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a confirmação da Lei da Ficha Limpa é um motivo de grande
comemoração cívica, pois os quadros político-partidários serão gradativamente depurados de elementos
que mancham a política nacional.
O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo para
pôr fim aos pontos controversos da Lei da Ficha Limpa
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e confirmar sua aplicação de forma integral já para as
eleições deste ano.
A decisão impede a candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, ou de
segunda instância, ou que tenham recorrido ao expediente da renúncia para escapar de cassação. Mesmo
que os atos impeditivos tenham sido cometidos antes
da publicação que colocou a Lei da Ficha Limpa em
vigor, em 2012.
O padrão moral que deveria ser uma condição natural de um político, infelizmente, demandou um longo
processo judicial, mas espelhou os anseios da população brasileira e de todos os políticos que primam por
manterem-se limpos. Não podemos arcar com o ônus
da infâmia, nós os que procedemos corretamente. Era
hora de começar o processo de separar o joio do trigo.
A decisão do Supremo reveste-se de valor especial quando percebemos a notoriedade da vida de
um político. Os cargos eletivos projetam a uma vitrine que, em caso de mau comportamento, repercute
negativamente na sociedade, criando certeza sobre
a impunidade e uma influência perniciosa aos jovens
em formação, que podem acreditar ser inútil lavar as
mãos na inocência.
O Brasil muitas vezes foi chamado de país das
ilegalidades em decorrência de sucessivos escândalos que não foram molestados pela Justiça. Não raro,
todos os políticos recebem classificação comum com
os desonestos. Ou têm de amargar a infâmia de contar
sucessivas reeleições de corruptos.
Agora, temos as bases para mudar e não podemos perder essa chance histórica. O dispositivo legal
que impede que políticos condenados concorram a
cargos eletivos e a suspensão dos direitos políticos
dos que fugiram da cassação pela renúncia, permitirá a formação de um quadro político depurado aos
Municípios.
Considerando que os Municípios representam a
porção que de fato existe na Nação, por ser a parte
visível onde todas as demais convenções se desenvolvem, são fundamentais para a disseminação do
desenvolvimento do País. Isso nos permite compreender a importância das próximas eleições municipais
e da arma poderosa nas mãos da população – a Lei
da Ficha Limpa.
Portanto, parabéns a todos os cidadãos que provocaram e promoveram essa mudança. O Brasil certamente deu mais um passo no aprimoramento do
Estado de Direito.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O próximo inscrito no Grande Expediente é o Deputado Paes
Landim, que falará por até 25 minutos. Antes, porém,
de passar a palavra a S.Exa., vamos dar ao Deputado Reguffe a oportunidade de fazer uma brevíssima
comunicação.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas, mais uma vez, desta tribuna,
insistir na necessidade de a Comissão Especial de
Reforma Política, agora, com a volta aos trabalhos,
discutir o voto facultativo.
Apresentei a essa Comissão proposta para que
o voto em nosso País deixe de ser obrigatório e passe a ser facultativo. Hoje, muitas pessoas votam sem
a devida reflexão que esse gesto precisa e merece e,
em consequência, acabam votando em qualquer um.
Isso favorece o uso e o abuso do poder econômico no
processo eleitoral.
O voto facultativo, inclusive, vai exigir da classe
política um outro tipo de postura, qual seja, a de convencer as pessoas a votarem com base em ideias. Só
o convencimento das ideias vai levar o eleitor às urnas.
Na minha opinião, essa seria uma grande revolução
neste País.
Então, Sr. Presidente, faço este apelo para que a
Comissão Especial de Reforma Política, na volta aos
trabalhos, discuta o voto facultativo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Deputado Paes Landim, o último inscrito do
Grande Expediente, que disporá de até 25 minutos.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Sem revisão do orador.) DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vai-se
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Izalci, pelo PR.
Acrescido do tempo de Comunicação de Liderança,
S.Exa. dispõe de 15 minutos.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF e como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para fazer uma
prestação de contas, um relato sobre o meu trabalho
político-partidário no Partido da República e acerca
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dos resultados que o partido obteve nas eleições sob
o meu comando no Distrito Federal.
Venho também tornar públicas, Sr. Presidente, as
terríveis injustiças e discriminações que tenho sofrido,
em razão da brusca mudança de rumo que o PR‑DF
foi, de cima para baixo, compelido a trilhar, com o
atropelamento todos os princípios democráticos que
sempre nortearam a vida partidária no pós-ditadura e,
ainda, violentando os preceitos constitucionais mais
elementares que informam a base do Estado de Direito.
Quero, inicialmente, relembrar alguns fatos políticos relevantes referentes ao Partido da República no
Distrito Federal. E quero também protestar publicamente
contra a maneira violenta, arbitrária e ditatorial com que
a Executiva Nacional do PR tratou os correligionários de
Brasília que trabalharam para o crescimento do partido
no Distrito Federal – já que aqui o partido não gozava
de credibilidade e estava totalmente desorganizado.
Preciso relembrar e tornar públicos fatos importantes referentes às eleições de 2010, porque serão
imprescindíveis para aferir a coerência político-partidária do PR Nacional em relação ao partido no Distrito Federal.
Em 2009, o então Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o Secretário-Geral do PR,
Deputado Federal Valdemar Costa Neto, celebraram
uma negociação política para que o PR, em Brasília,
apoiasse a reeleição de Arruda ao Governo local.
Na ocasião, o Secretário-Geral do PR, Valdemar
Costa Neto, sob a Presidência de Sérgio Tamer, nomeou-me Presidente da legenda no Distrito Federal,
comprometendo-se a dar-me total liberdade política a
partir das eleições de 2010, caso fosse eleito.
Graças a um trabalho político sério e coerente,
elegi-me, em 2010, como Deputado, sendo o mais
votado da legenda.
Registro que o PR do Distrito Federal elegera,
em 2006, apenas um Deputado Distrital e, em 2009,
à época do meu ingresso na agremiação partidária,
havia menos de 5 mil filiados no partido.
No exercício e no início de 2010, ano eleitoral,
recebi da Executiva Nacional, por meio do Deputado
Federal Valdemar Costa Neto, a ordem de coligar com
o PSC, cujo candidato ao Governo era Joaquim Roriz. Foi determinado também que o candidato a Vice-Governador seria o então Deputado Federal do PR
Jofran Frejat.
A decisão da Executiva Nacional foi prontamente
cumprida pela Comissão Executiva do Distrito Federal, com total engajamento dos dirigentes do partido.
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Na véspera do processo eleitoral, na qualidade de
Presidente do PR-DF, ponderei com Valdemar Costa
Neto sobre a necessidade de constituir uma terceira
via política, desvinculada do rorizismo e do petismo.
Porém, o Líder máximo do partido manteve o seu posicionamento de apoio a Roriz, o que foi seguido por
mim e pelos comandados.
Repito que o PR-DF elegeu, em 2006, apenas
um Deputado Distrital e que tinha menos de 5 mil filiados, contas desaprovadas e, consequentemente, não
recebia um tostão do Fundo Partidário. Já em 2010,
sob o meu comando, o Partido da República superou
12 mil filiações e aumentou sua representação no
Parlamento, elegendo dois Deputados Federais e um
Deputado Distrital.
O PR-DF, durante o período de 2009 a 2011,
cresceu e ampliou sua musculatura política na Capital Federal, guiado pela visão partidária inspirada no
inesquecível Deputado Álvaro Valle, segundo a qual
“o ideário democrata sepultaria o extremismo do autoritarismo e da inércia partidária”.
Destaco que, nas eleições de 2010, apesar de
o PR nacionalmente ter apoiado a candidatura de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, no Distrito Federal, o Partido da República confrontou o PT
e trabalhou contra a candidatura de Agnelo Queiroz.
Após a eleição, apesar do distanciamento político-ideológico e do antagonismo histórico, por sugestão
do Distrito Federal Ronaldo Fonseca e do suplente a
Deputado Distrital Bispo Renato, cheguei a conversar
pessoalmente, em nome da sigla, com o recém-empossado Governador Agnelo Queiroz.
Entretanto, a falta de compromisso do Governador
com o PR-DF acabou por sepultar as conversações
definitivamente, em consequência, inclusive, de uma
brusca interrupção nos programas governamentais de
grande relevância social para a população brasiliense.
Era o prenúncio de que, mais tarde, se confirmaria, por
meio de tantas revelações para o todo o Brasil, o tipo
de político que Agnelo é.
Friso que, na condição de Deputado Federal,
sempre votei com a bancada do PR na Câmara dos
Deputados, seguindo orientação lúcida do Líder Lincoln Portela.
É importante apontar que, no comando do PR-DF, mantive uma postura política firme e coerente e
sempre participei à Executiva Nacional de todos, absolutamente todos, os atos políticos que pratiquei. Cada
passo e cada conversa que mantive na condição de
Presidente Regional do PR-DF informei minuciosamente ao comando nacional do partido, de forma que
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jamais poderei ser acusado de ter agido sem respaldo partidário.
Na qualidade de Presidente do PR-DF e de Deputado Federal, entretanto, mantive uma postura crítica
e de oposição em relação ao Governo Distrital, pois,
como contador e auditor, identifiquei um nefasto esquema de desvio de verbas públicas no Ministério do Esporte, nas mais de 20 auditorias que fiz pessoalmente.
Busquei aprofundar-me ao máximo e cheguei
à conclusão de que o atual Governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz, foi diretamente beneficiado
pela organização criminosa instalada naquela Pasta.
Pior ainda foi concluir que Agnelo utiliza-se da
estrutura estatal do GDF para interferir no andamento
das investigações do inquérito que corre em segredo
de justiça no STJ. De maneira despudorada, o Governador tem atuado para manter-se no poder, ora comprando apoio político e silenciando testemunhas, ora
destruindo provas.
A gritante utilização da estrutura estatal do GDF
para interferir no andamento de investigações do inquérito que corre no STJ levou-me, inclusive, a representar contra o Governador do Distrito Federal,
Agnelo Queiroz, e o ex-Diretor-Geral da Polícia Civil
do DF Onofre Moraes, pedindo ao Procurador-Geral
da República a adoção de medidas penais, inclusive
cautelares, cabíveis no caso.
O inquérito do Superior Tribunal de Justiça que
investiga atos de corrupção de Agnelo Queiroz enquanto Ministro do Esporte, Diretor da ANVISA e no
exercício do Governo do Distrito Federal recebe novos
e alarmantes elementos a cada dia, de modo que não
se sabe até quanto este Governo perdurará.
Nas auditorias que fiz em convênios celebrados
pelo Ministério do Esporte sob o comando de Agnelo
com ONGs aferi a existência de uma rede de corrupção. Testemunhas que depuseram em juízo e na polícia
apontam nominalmente o Governador Agnelo Queiroz
como o grande idealizador e beneficiário das fraudes.
Tenho denunciado da tribuna desta Casa, diariamente, todos os fatos aqui narrados, de modo que
os colegas de Legislatura e o povo brasileiro sabem
da minha posição política em relação ao Governo do
Distrito Federal e o porquê dela.
Nas auditorias que fiz, verifiquei que as ONGs
que deveriam oferecer inclusão às crianças carentes
por meio de esportes funcionavam em conluio com empresas de fachada. Em verdade, estas não treinavam
crianças, tampouco lhes ofereciam material esportivo,
transportes ou alimentação. Era tudo forjado, somente
para burlar a prestação de contas.
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O grupo que atuava no Ministério do Esporte tinha tanta certeza da impunidade que sequer se dava
ao trabalho de manter escrituração contábil compatível
com as atividades que “desenvolvia”.
Após ter analisado milhares de documentos, formando minha convicção sobre esses episódios, é impossível que eu apoie o Governo de Agnelo Queiroz.
Não posso violentar minha consciência e os princípios
morais, éticos e familiares que me guiaram até aqui
na vida pública.
Quando assumi a Presidência do PR, não havia
sequer contabilidade organizada. Estava tudo uma
bagunça. Reorganizamos o partido política e administrativamente.
Em 2011, como determinam as regras, o partido
requereu ao TRE-DF a utilização do horário destinado
à veiculação da propaganda política regional, sendo-lhe deferida participação no rádio e na TV, no segundo
semestre de 2011, nos dias 21, 23, 28 e 30 de dezembro, nos termos da resolução do TRE-DF.
Presidente do PR, confeccionei a propaganda
partidária conjuntamente com o Deputado Federal do
Partido Ronaldo Fonseca, enviando todo o material às
rádios difusoras e emissoras de TV do DF, junto com
a Planilha de inserções – 2º semestre de 2011, com a
grade de veiculação das 40 inserções que o partido requereu ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
Para minha surpresa, no dia 23 de dezembro,
sexta-feira, a propaganda política estabelecida na
Planilha de Inserções – 2º semestre de 2011 não foi
veiculada, sendo substituída por outras de caráter nacional, repetindo-se ainda cinco inserções com a fala
do Deputado Federal Ronaldo Fonseca, que já havia
sido contemplado com a grade de 14 inserções.
Concomitantemente, como descobri depois, foi
protocolado no TRE-DF o pedido de inativação por
destituição da Executiva Regional do DF, nomeando-se para a presidência do órgão partidário o Deputado
Federal Ronaldo Fonseca. Ou seja, fui sumariamente
destituído da presidência do partido sem sequer ser
informado.
Ressalto que, no exato dia em que essas ações
foram efetivadas, quinta-feira, 22 de dezembro de 2011,
o colega Deputado Ronaldo Fonseca me acompanhava
numa reunião com o Ministro dos Transportes, demonstrando até então contentamento e harmonia comigo.
Maior ainda foi a minha surpresa ao verificar no
TRE-DF a indicação de uma nova Comissão Executiva Regional para comandar o Partido da República
no DF, novamente sem qualquer aviso ou notificação
prévia por parte da Executiva Nacional, a fim inclusive
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de oportunizar-me o exercício constitucional do direito
da defesa e do contraditório.
Obviamente, o PR Nacional não tomou decisão
de substituir a Executiva local consubstanciado nos
resultados político-partidários, principalmente obtidos
nas últimas eleições de 2010. Outro fator motivador
prevaleceu.
Por meio da leitura do Diário Oficial do Distrito
Federal, algumas respostas começaram a aparecer.
Juntamente com a intervenção do PR-DF, foram sendo efetuadas várias nomeações para cargos no Governo Agnelo.
O PR-DF não foi comunicado, intimado ou notificado do ato de inativação do órgão partidário por
destituição, vindo tomar ciência do pedido de substituição feito ao TRE no próprio Tribunal, em decorrência
de iniciativa própria.
Ora, segundo as regras vigentes no País, o ato de
inativação do órgão partidário por destituição e alteração do comando de uma Comissão Executiva Regional
deveria ser precedido de notificação, apresentação de
defesa e oitiva de testemunhas. Nada disso foi observado, havendo flagrante discriminação e desrespeito
à norma constitucional e infraconstitucional.
Estou sendo discriminado e injustiçado. De nada
valeu o trabalho de anos que desenvolvi ao lado de
minha equipe em prol do PR do Distrito Federal.
Fui penalizado e destituído da presidência do
PR-DF por ter sido leal à determinação da Executiva
Nacional, por opor-me à candidatura de Agnelo Queiroz
nas eleições de 2010, apoiando Joaquim Roriz naquele
pleito. Fui destituído do comando do partido por fazer
o PR crescer em tamanho e representação política.
A partir do que está feito, a determinação da
Executiva Nacional de apoiamento ao Governo Agnelo Queiroz, associado aos fatos aqui narrados, minha
permanência nos quadros do PR está impossibilitada,
vez que violenta os princípios éticos, morais e familiares que me guiaram na política ao longo dos 15 anos
de vida pública.
Não há como forçar me apoiar num governo ineficaz, leniente e corrupto, pois essa atitude é incompatível com a minha atuação política e minha própria
trajetória de vida.
Vou concluir, Sr. Presidente.
Observem que o Governador Agnelo Queiroz,
em pesquisa realizada pelo IBOPE no final de 2011,
obteve a pior avaliação do País, apresentando-se como
o pior Governador do Brasil. Até o ex-Diretor-Geral da
Polícia Civil do DF Onofre Moraes vaticinou, em vídeo
amplamente divulgado pela mídia em todo o Brasil,
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que “o Governador vai acabar saindo do Buriti em um
camburão da Polícia Federal”.
Creio que a situação do Governador Agnelo é
insustentável e que vai continuar sangrando até a sua
saída do cargo. Nessas circunstâncias, o partido e os
políticos que o apoiarem fatalmente padecerão sob a
opinião pública de Brasília, que não suporta mais escândalos de corrupção.
O PR-DF confrontou Agnelo nas eleições de 2010.
Não teria motivos políticos para apoiá-lo, principalmente agora diante de um Governo pífio, tomado exclusivamente pela corrupção e pela má gestão pública.
Apoiar o Governo que foi adversário do PR durante as
eleições de 2010 e que hoje tem uma atuação quase
imperceptível é uma temeridade. Minha história política não permite que eu compactue com esse quadro
catastrófico em que o GDF se encontra.
Dediquei anos de minha vida viabilizando um projeto político maior, através do qual buscaríamos aprender com a sociedade brasiliense sobre seus anseios
e necessidades, a fim de torná-los realidade. Nesse
projeto político, as bandeiras seriam maiores do que
os atores. Foi justamente imbuído desse sentimento que me filiei ao PR e recebi do comando nacional
o compromisso de que poderia tocar esse projeto e
resgatar os valores já tão esquecidos na política do
Distrito Federal.
Acabei traído. Não sei se pelo partido ou por minha própria inocência ao acreditar nas palavras das
pessoas e nos compromissos firmados. Mas, após todos esses episódios, quando perguntado a que partido
pertenço, sinto-me constrangido em dizer: “Sou do PR”.
Assim, venho tornar públicos todos esses fatos
para que meus quase 100 mil eleitores saibam que fui
leal e fiel aos ideais que me conduziram a esta Casa.
Quero esclarecê-los que não posso ficar omisso diante
da discriminação e perseguição que venho sofrendo.
Eu não mudei. Foi o PR que mudou. e uma das
razões certamente pode ser encontrada na leitura do
Diário Oficial do DF.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O próximo inscrito para Comunicações Parlamentares é o
Deputado Moreira Mendes, mas vamos conceder ao
Deputado Augusto Carvalho a oportunidade de fazer
uma brevíssima comunicação. Depois, voltaremos com
a lista de inscrições regimental.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero agradecer ao Deputado Moreira Mendes a condescendência e, rapidamente, fazer um apelo a V.Exa.
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Há 10 ou 15 dias, a Câmara anunciou publicamente a decisão histórica de celebrar convênio com
operadoras privadas de planos de saúde privadas visando atender a um antigo pleito dos servidores da
Casa que integram o Secretariado Parlamentar e dos
ocupantes de cargos CNE.
No entanto, Sr. Presidente, apesar da
grande expectativa gerada em torno desse
importante benefício, tenho em mão solicitação encaminhada, no dia 9 de fevereiro, ao
Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Maurício Ceschin, pelo Diretor-Geral da Casa em que Solicita informações
relativamente aos recursos garantidores da
eventual celebração desse convênio.
Já se passaram quase 20 dias, e nada pode ser
feito se não houver resposta da Agência Nacional de
Saúde. É grande a expectativa dos servidores da Casa.
Rogo a V.Exa. que solicite à direção da Agência
Nacional de Saúde Complementar que providencie a
imediata resposta do expediente encaminhado, para
que os integrantes dos gabinetes parlamentares possam se beneficiar dessa conquista.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A Secretaria-Geral da Mesa e a Diretoria-Geral da Casa
atenderão ao seu pedido, que é mais do que justo.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Moreira Mendes, para fazer uma
comunicação parlamentar, pelo PSD. S.Exa. dispõe
de 10 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não pretendo usar
tanto tempo. Quero apenas começar trazendo uma
notícia muito triste nesta segunda vez que ocupo a
tribuna na tarde de segunda‑feira.
O Prefeito de Alto Alegre dos Parecis, do meu
Estado, Dirceu Alexandre da Silva, do PSB, de 39
anos, perdeu a vida há 3 dias, mais uma vítima de um
acidente fatal na BR-364, a estrada da morte. Na BR364, a estrada da morte, Sr. Presidente!
Deixou o Prefeito Dirceu a esposa, D. Eliana Andressa Pires e dois filhos.
Quero, nesta oportunidade, em nome de toda a
bancada de Rondônia, transmitir os pêsames à esposa e aos filhos.
Sr. Presidente, também perdeu a vida na estrada da morte o motorista Cirilo Pereira de Souza, de
46 anos.
É mais um acidente fatal ocorrido na BR-364. É
preciso que todos se lembrem que a BR-364 é uma
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estrada de responsabilidade federal, o grande eixo de
desenvolvimento da Região Norte do País, por onde se
escoa toda a produção vinda do vizinho Estado do Mato
Grosso. Mais de 4 milhões de toneladas de soja são
transferidas e passam por essa estrada todos os anos.
Lamentavelmente o que vemos é uma estrada
abandonada, o Governo Federal e o DNIT virando as
costas para o povo de Rondônia, permitindo que esses
absurdos continuem a acontecer.
Quero lembrar apenas, Sr. Presidente, de uma
figura ilustre que passou por esta Casa: o Deputado
Valverde, do seu partido, que perdeu a vida como a
perdeu esta semana o Prefeito Dirceu Alexandre. Pelo
mesmo motivo, falta de manutenção na estrada, perderam a vida o nosso querido Deputado Valverde e o
seu motorista. E assim vai.
Eu estou apenas falando aqui de duas autoridades, mas são centenas, centenas de pessoas que
perdem a vida todos os meses nessa estrada, sem
uma atenção básica do Governo.
Na semana passada, a pedido do Deputado Padre
Ton, um dos nossos colegas neste Parlamento, também
do seu partido, Sr. Presidente, tivemos uma audiência
com o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Ernesto
Pinto, muito bravo, muito firme para dar tapa na mesa,
mas sem condição de tomar nenhuma medida no sentido
de pelo menos dar um paliativo para essa situação da
BR-364. Estávamos lá a bancada toda, e o que ouvimos
foram apenas promessas, promessas e mais promessas.
Passadas duas semanas, apenas duas semanas
da audiência que tivemos com ele, mais de doze vidas
foram perdidas nessa estrada da morte, Sr. Presidente.
E é por isso que eu estou aqui hoje denunciando com
veemência esse descaso do Governo Federal.
Diversas associações, entidades de classe estão reunidas em Ji-Paraná. Daqui a pouco o nosso
colega, Deputado de Ji-Paraná, certamente vai falar
do mesmo assunto.
Uma providência foi tomada pelos Senadores,
que convocaram o Diretor-Geral do DNIT a comparecer ao Senado Federal para prestar esclarecimentos
a respeito da estrada da morte, a BR-364.
Temos aqui um manifesto, que é o retrato, a aspiração daquilo que todo o povo de Rondônia pensa. O
manifesto da Associação Rondoniense dos Municípios
diz, entre outras coisas:
“A população não suporta mais reunião
atrás de reunião, junto ao DNIT e ao Ministério
dos Transportes, como fato solucionador para
os problemas enfrentados no dia a dia pelas
pessoas que necessitam dessa rodovia para
se locomoverem dentro do Estado.”
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E complementa:
“O DNIT não se manifesta, o órgão aqui
em Rondônia já se mostrou incompetente e
inoperante em relação à situação precária da
estrada. A falta de ação do DNIT para recuperação da BR-364 é notória, sem falar no plano
de manutenção que é inexistente.”
Esta, Sr. Presidente, é uma manifestação da Associação Rondoniense dos Municípios, que fala em
nome dos 52 Prefeitos dos Municípios de Rondônia,
que não suportam mais esse abandono da BR-364. O
manifesto vem assinado pelo Prefeito Laerte Gomes,
Presidente da AROM, e está dirigido à Deputada Marinha Raupp, Coordenadora da nossa bancada.
Como recebi essa informação, já a estou trazendo em primeira mão para mostrar que a denúncia
que estou fazendo neste momento não é apenas um
discurso fácil e leviano da minha parte, mas a triste
realidade do nosso Estado. Todos os dias, há acidentes com vítimas fatais nessa estrada, sem nenhuma
manifestação por parte do Governo Federal e do DNIT.
Estamos cobrando aqui, Sr. Presidente, uma
posição firme do DNIT. Chega de conversa, chega de
apenas bater papo e marcar reunião.
Eu quero também fazer um apelo à Presidente
Dilma, a fim de que ela realmente olhe para Rondônia,
um Estado que hoje produz energia para este País todo.
Não é possível que uma coisa tão mínima, tão insignificante, essa obra estruturante, que é a recomposição
e restauração da BR-364, não possa ter assistência
devida por parte do Governo.
É o apelo que faço à Presidente Dilma, é o apelo
que faço aos técnicos do DNIT, é o apelo que faço aos
Conselheiros do Tribunal de Contas: parem de achar
pelo em ovo nas licitações da BR-364. Isso é um absurdo. Quero que as pessoas entendam que todos os
dias vidas estão sendo ceifadas no meu Estado.
Sr. Presidente, peço que seja transcrito nos Anais
da Casa esta manifestação, esta carta de repúdio, esta
demonstração inequívoca do que pensa o povo de Rondônia, enviada pela Associação Rondoniense de Municípios.
Quero dizer aos meus pares que, assim que as
Comissões forem instaladas, vou apresentar um requerimento – e quero convidar meus companheiros de bancada –, na Comissão de Fiscalização e Controle para
apurar a responsabilidade do DNIT, para apurar sua
ausência e omissão no que diz respeito à recomposição, reestruturação e manutenção mínima da BR-364.
É o registro que faço esta tarde, Sra. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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Durante o discurso do Sr. Moreira Mendes, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Rose de
Freitas, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
uma Comunicação de Liderança, passamos a palavra
ao Líder da Minoria, Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, por 6 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos registrar o grave acidente que ocorreu na base brasileira
Estação Antártica Comandante Ferraz.
As consequências foram dois militares mortos e
um hospitalizado, setenta por cento da base destruída
e pesquisas perdidas. A primeira delas é a mais grave: duas mortes. Nada será possível fazer para trazer
de volta ao aconchego, ao âmago das suas famílias
o Suboficial Carlos Alberto Figueiredo e o Sargento
Roberto dos Santos. A segunda, 70% da base destruída, e o Governo reconhece que levará 2 anos para
reconstruí-la. Terceira, pesquisas perdidas. Equipamentos que fazem medições permanentes estão parados,
inclusive aqueles que fornecem dados para as análises
relacionadas às mudanças climáticas.
Quais as causas desse gravíssimo acidente? Má
administração. As perdas na Estação revelam os proble-
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mas do Programa Antártico Brasileiro – o PROANTAR,
entre eles o número excessivo de pessoas na Estação.
No momento do acidente, estavam lá 60 pessoas. Segundo problema, orçamento em queda do Programa
Antártico Brasileiro. Terceiro, falta de logística, de prioridade. O navio de apoio, fundamental, essencial para
as operações do continente gelado está há 2 meses
parado no porto de Punta Arenas, no Chile, para trocar
o motor principal. Dois meses parado! Somente a metade do orçamento previsto para a Estação foi aplicada,
isto é, 9,2 milhões de um total previsto de 18,3 milhões.
É o menor montante desde 2005, e o valor para 2012
é 42% menor que o orçamento de 2011, caindo para
10,8. Ou seja, no ano passado foi aplicada a metade,
agora cai também pela metade o orçamento.
Além das verbas orçamentárias estarem sendo
cortadas, os pesquisadores sofrem atrasos nos repasses, e a estrutura instalada na região polar é inadequada. A concepção da estação Comandante Ferraz
é antiga e os sistemas de energia hidráulica são deficientes, segundo os pesquisadores.
O que faz do trabalho de pesquisa naquele extremo do globo extremamente inóspito? Problema
estrutural, portanto. Há um problema estrutural agudo
no programa antártico. O PROANTAR por sua vez é
mantido pelos Ministérios da Defesa e da Ciência e
Tecnologia.
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Vamos detalhar um pouco mais o destino dos
recursos nesses dois Ministérios. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem que administrar este ano um
corte orçamentário, um contingenciamento de 1,5 bilhão em seu orçamento. Já disse que não tem dinheiro
para refazer a base, que precisa de um extra, de uma
verba extraordinária ou de que recursos sejam liberados nesse contingenciamento.
Por sua vez, o orçamento do Ministério da Defesa é um orçamento no qual 80% dos recursos vão
para o pagamento da folha de pessoal; 63% desses
80%, desse total, vão para funcionários aposentados.
Apenas 13,7% são usados em custeio e 6,7% são
transformados em investimentos.
O orçamento do PROANTAR destinado apenas
para pesquisas caiu de 15 milhões de reais, em 2009,
para menos de 2 milhões em 2011. Diminuiu por 7. É
inacreditável o descaso do Governo com a pesquisa.
Mas o descaso não para aí. O descaso com a
pesquisa nesse Governo do “lulopetismo”, do Governo
Dilma, é uma coisa recorrente. Os problemas são, por
exemplo, com os bolsistas da CAPES – Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que
não recebem seus pagamentos desde janeiro. Problema recorrente.
Também outros acidentes mostram o descaso
geral com a pesquisa. Em dezembro, uma embarcação da Marinha brasileira afundou com 10 mil litros de
óleo combustível, e continua lá, até agora não foi resgatada. O Governo tentou esconder o fato e só veio à
tona porque um jornal de grande circulação, o Estadão,
revelou o incidente.
Em suma, é um Governo que não se preocupa
com o futuro. Um Governo que corta investimento em
pesquisas é um exterminador do futuro. Se ao menos
pensasse no presente, mas nem isso. O corte no orçamento destinado à saúde foi de 5,7 bilhões e o corte
na educação foi de 1,9 bilhão.
Ou seja, não fica adstrito a exterminar o futuro.
É um Governo que não cuida também do presente. E
esses incidentes, notadamente esse gravíssimo incidente na base Antártida, no programa PROANTAR
brasileiro, mostram o descaso com que os programas
científicos são tratados pelo atual Governo do Brasil.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira, do PT
da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de
Freitas, Srs. Parlamentares, inicialmente, quero expressar o meu espanto pelas denúncias da Oposição.
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A Oposição chega aqui ao plenário e diz que os
bolsistas da CAPES estão sem receber dinheiro desde
janeiro. Na época do ex-Presidente Fernando Henrique
eram 6, 8 meses de atraso.
O Orçamento está fechado; quem trabalha no
serviço público sabe disso. O Deputado Osmar Terra
já foi Secretário de Saúde e sabe que o Orçamento
ainda não abriu. Nesse período, é comum ocorrer algum atraso. O recurso corresponde ao mês de janeiro e nós estamos em fevereiro, o mês de pagamento.
Certamente, o MEC vai regularizar a situação. Não é
igual à época deles, que abandonaram as universidades e os investimentos.
Sra. Presidenta, venho aqui também para falar
sobre investimento. O Ministério da Educação, ao contrário do que ocorria na época do ex-Presidente Fernando Henrique, que fechou as escolas técnicas, anunciou investimento de 358 milhões de reais em escolas
técnicas nos Estados, inclusive em convênio com os
Estados de São Paulo e Minas Gerais, demonstrando
espírito republicano. Estados de oposição, Estados
inclusive governados por concorrentes da Presidenta
Dilma na eleição, foram contemplados.
O programa, Sra. Presidenta, gerará 187 mil vagas em cursos técnicos. Eu quero deixar esse registro.
Outra observação que quero fazer – e venho chamando a atenção para o fato, que é preocupante – é a
seguinte: os Estados Unidos recentemente ameaçaram
devolver o suco da Cutrale; a União Europeia ameaça,
em 2014, não receber uma série de produtos agrícolas
brasileiros em virtude do uso de agrotóxicos – está aqui
o Presidente de Subcomissão desta Casa que estuda
o uso de agrotóxicos. E agora há uma pesquisa, Sra.
Presidenta, que fala sobre o sumiço das abelhas em
alguns países, como Estados Unidos e Espanha, e
no sul do Brasil.
Sabem V.Exas. o que dizia Albert Einstein? Dizia
que, se as abelhas desaparecessem, o ser humano
sobreviveria apenas quatro anos mais. As abelhas
são o mais importante vetor de polinização que há
na natureza.
É verdade que não há diagnóstico fechado, mas
um dos diagnósticos possíveis para o sumiço das abelhas e de diversas colmeias, principalmente nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul,
é o uso de fungicida, o uso de agrotóxico.
Era o que eu queria deixar registrado.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio
Grande do Sul.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Depu-
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tados, quero fazer breves colocações, tentando aproveitar o tempo de 3 minutos.
Primeiro, quero falar sobre a preocupação do Rio
Grande do Sul – e acredito que seja uma preocupação
nacional –, com referência às exigências estabelecidas
pela Argentina. Continuam as regras que o Governo
argentino criou para dificultar as exportações brasileiras para o país. São milhões de reais por dia de prejuízo que as nossas indústrias estão sofrendo. E, por
enquanto, não há nenhuma medida forte do Governo
brasileiro em relação a isso.
Estou levando para a reunião das bancadas do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná,
que vai ocorrer amanhã, uma proposta de audiência
com o Ministro Mantega e com o Ministro Pimentel. Eu
tinha pedido a eles que comparecessem à Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, mas eles não puderam vir. Não se trata de tentar constrangê-los, mas de
pedir que tomem medidas com urgência. O prejuízo
está sendo muito grande para a produção nacional, a
Argentina é um grande centro para o qual nós exportamos. O Governo argentino não só está boicotando
a importação dos produtos brasileiros, mas também
está constrangendo as empresas situadas mais próximo às fronteiras a se transferirem para o outro lado,
a Argentina, o que é um absurdo e gera desemprego
no território nacional. O Rio Grande do Sul já é uma
região que sofre muito com o êxodo populacional, principalmente na Bacia do Rio Uruguai.
Quero também aproveitar a oportunidade, Sra.
Presidente, Srs. Deputados, para falar sobre minha
preocupação relativamente à situação do Estádio do
Beira Rio. A Andrade Gutierrez, empresa encarregada
de fazer a obra para a Copa do Mundo, não começou
nada ainda, e há uma negociação muito complicada:
pediu recursos ao BANRISUL, Banco do Estado do Rio
Grande do Sul. Em virtude de uma avaliação técnica,
o banco não encontrou possibilidade de conceder o
financiamento.
Estamos vivendo um clima de confusão no Rio
Grande do Sul. Já estamos bem perto da Copa, e não
vemos os Governos tomarem uma atitude para enfrentar essa situação. Tanto o Governo Federal, quanto o
Estadual e o Municipal têm de se juntar nessa hora
para impor, de alguma forma, à empresa, ao clube, a
quem for possível, uma solução. Tem de haver uma
solução. O Rio Grande do Sul não pode ficar fora da
Copa, até porque há uma série de investimentos direcionados para esse evento. Estamos vivendo uma
situação constrangedora no Estado diante do silêncio
das autoridades que estão assistindo, como se esti-
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vessem numa arquibancada, ao sonho de ter a Copa
no Estado ir por água abaixo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, além dessas
duas colocações, gostaria ainda de fazer uma consideração política. Para isso, peço um minuto só além
do meu tempo.
Na relação de poder que existe hoje no País, o
PMDB desempenha um papel importante. Tem o Vice-Presidente da República, o Presidente do Congresso
Nacional e, se tudo correr bem, terá como Presidente desta Casa no ano que vem o Deputado Henrique
Eduardo Alves – é esse o nosso objetivo. E essa correlação de força com o PT, que é o grande partido
hoje, o maior partido do Governo, depende do voto,
da política eleitoral. É uma relação que tem de ser de
igualdade, de respeito mútuo. E isso passa pelas eleições municipais.
O PMDB não pode, como foi aventado hoje no
Correio Braziliense, nem pensar em retirar a candidatura do Deputado Chalita, em São Paulo, em troca de
algo que já está acertado, a Presidência da Câmara
dos Deputados no próximo período. O PMDB tem de
manter as candidaturas em todas as grandes cidades,
em todas as capitais, e mostrar que tem voto e que
tem de ser respeitado por isso.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze, do PP do
Rio Grande do Sul.
Em seguida, terá a palavra o Deputado Marcos
Rogério, do PDT de Rondônia.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, colegas
Parlamentares, tivemos, na última sexta-feira, na cidade
de São Luiz Gonzaga, na sede da COOPATRIGO, uma
reunião com representantes de 10 Municípios da zona
de abrangência, mas é extensivo a toda a região das
Missões, aos quase 30 Municípios da região missioneira, que sofrem muito com a questão da estiagem.
Deputado Amauri, foram-me passados os dados
que o departamento técnico da cooperativa levantou.
Há produtores hoje que não colhem nada. A lavoura foi
plantada e, em 30% da produção desses Municípios,
a colheita é zero, com prejuízo total nesses casos. Assim estão inúmeros Municípios do Rio Grande do Sul.
Vi in loco essa situação. Estive também em Cruz Alta,
conversei com o pessoal de Tupanciretã, o pessoal de
Júlio de Castilhos. Então, essa é a situação em geral,
não só da região missioneira, mas do Vale do Jaguari, de Coimbra, inclusive, onde houve uma reunião no
sábado pela manhã. Mais de 200 produtores estiveram
reunidos com Prefeitos, Vereadores, Lideranças e com
a imprensa presente no programa A Voz do Campo.
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Então, o drama é geral nessa região. Precisam
de uma alternativa. O Ministro Mendes Ribeiro esteve,
na abertura da colheita do arroz, em Restinga Seca, e
foi levado pelo Presidente da Federação da Agricultura
para ver in loco, no Município de Tupanciretã, a situação dramática por que passam aqueles produtores.
Então, precisamos não apenas de um socorro a
esses produtores, em curto prazo, mas também temos
que trabalhar a questão estruturante, como o armazenamento d’água. Estamos para votar o Código Florestal.
E não tem cabimento que no Brasil não possamos ter
uma política para o armazenamento d’água.
Dou um exemplo. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, chove 700 mm por ano. Eles não passam
pelo nosso drama, porque têm uma política de irrigação. Eles têm recursos do Estado norte-americano, que
privilegia os produtores daqueles Estados.
No Rio Grande do Sul, chove 1.300 milímetros.
Este ano, a perda da safra é de 9 milhões de toneladas de grãos, entre o milho que já perdemos, a soja, o
arroz. Enfim, a perda é extrema. Então, precisamos de
investimentos. Um dos pontos é que não se consegue
armazenar água em APP. Em nenhum lugar do mundo existe esse problema. O momento é agora. Temos
de corrigir essa situação. O Ministro Mendes Ribeiro
está sensível. O Governador Tarso Genro está sensível. Tenho certeza de que a Ministra Izabella também
estará sensível a esse ponto que, na próxima semana,
deveremos votar.
Portanto, temos que ter um programa de armazenamento d’água. Não podemos ficar nessa dependência das intempéries climáticas, porque as secas são
cíclicas. Elas vão e vêm. A cada 10 anos, nós temos
quatro a cinco secas ... (O microfone é desligado.)
Então, precisamos desse programa de armazenamento d’água e de um programa de financiamento.
Já existem hoje linhas de crédito, mas a grande maioria desses produtores não têm acesso ao crédito. Portanto, temos que achar uma maneira, por exemplo, de
facilitar o acesso ao crédito desses produtores. Estão
condenados a não plantar mais. Portanto, existe essa
forma também.
Quanto à questão da energia elétrica, temos problemas sérios de energia nessa região. Precisamos
acertar essa questão. Um programa estruturante pode
resolver o problema.
A questão do endividamento é crucial. Precisamos resolver não só essa questão de 2 ou 3 anos. Em
2005, 2007 e 2009 tivemos vários problemas. Portanto,
é imperioso uma solução. O Ministro Mendes Ribeiro
está empenhado nessa questão, que é do seu Partido,
e nós precisamos ajustar.
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O Deputado Osmar Terra, Sra. Presidenta, é uma
das grandes lideranças para ajudar agora o Internacional, que é o meu time, com a construtora Andrade
Gutierrez, que está enrolando para construir o estádio. E falava no Michel Temer, falava no Presidente do
Senado. E não falou no Vice-Presidente da Câmara,
que é V.Exa., também uma autoridade do PMDB, que
tem ressaltado que precisamos juntar forças. Não é
questão político-partidária. Eu citava duas lideranças
do PMDB e vou citar V.Exa. também, que pode nos
ajudar na questão do Internacional. O Ministro Aldo
Rebelo esteve no Rio Grande do Sul. Todos estão empenhados, mas o assunto não sai.
Então, para os Colorados, que nos assistem
neste momento, através da TV Câmara, também vamos nos irmanar nessa questão, para fazer com que
essa negociação saia. É um problema sério. Essa é
uma megaempresa, que está em todos os cantos do
mundo. É uma das maiores empresas do Brasil. Agora, vai querer o quê, Deputado Amauri? Eles têm que
se sujeitar às regras de um financiamento normal. É
uma grande empresa. O Internacional é um grande clube. (O microfone foi desligado.) ... com financiamento
no BANRISUL, que é um banco estadual. Temos que
achar um meio – com o BNDES, não sei onde –, mas
vamos juntar forças. E vou convocar V.Exa. também,
Deputada Rose, para se somar conosco nessa empreitada do Sport Club Internacional e a construção
do Estádio Beira Rio.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
muito prazer, Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
encerrar o período de Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao Deputado Marcos Rogério, do
PDT de Rondônia.
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, aos que nos acompanham pelo
sistema de comunicação da Câmara, venho a esta
tribuna nesta segunda-feira, a exemplo de um colega
do meu Estado que antecipou esse sentimento, para
fazer um alerta ao Brasil.
Na verdade, para fazer um apelo em nome do
povo do meu Estado, Rondônia, em nome do povo da
Região Norte do Brasil. O Estado de Rondônia, Sra.
Presidente, pede socorro. A Região Norte pede socorro. Estamos hoje enfrentando um dos piores momento
da rodovia de maior importância da Região Norte do
País, a BR-364. Não é possível que tenhamos uma
rodovia da importância que tem a BR‑364 para o escoamento da produção daquela região para o centro
do País, passando por dentro do Estado de Rondônia,
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para o porto graneleiro de Porto Velho e uma rodovia
ficar no estado de precariedade em que ela está hoje.
Nós temos defendido o Governo, somos da base
do Governo, mas aqui não se trata de defender Governo ou criticar Governo. Aqui se trata de defender
aquilo que importa à Nação, aqui se trata de defender
aquilo que importa ao ser humano, que é o bem mais
precioso, que é a vida e nós temos testemunhado diariamente no Estado de Rondônia a morte de dezenas
de rondonienses, de dezenas de brasileiros que trafegam por aquela rodovia que hoje, lamentavelmente,
está sendo chamada de rodovia da morte, dada as
condições de precariedade dela.
Cheguei hoje pela manhã do meu Estado e, durante o final de semana, fiz vários percursos, vários
trechos do Estado de carro e nós pudemos constatar,
como já sabíamos que estavam, mas sentir na pele porque é muito fácil realizarmos reuniões aqui em Brasília,
enfrentarmos os discursos técnicos dos burocratas de
plantão, minha nobre Presidente, que fazem discursos
bonitos, mas, quando chegamos lá na base, enfrentamos o dia a dia, o sofrimento das pessoas e não temos
uma resposta à altura e com a eficiência que o povo
precisa e aí nos cobram algo que é direito elementar
que são condições de exercer um direito constitucional
de ir e vir, coisa que hoje não estamos tendo.
No final de semana, perdemos um Prefeito do
nosso Estado, morto, juntamente com o seu motorista,
vítima dessa rodovia. Há duas semanas, perdemos um
policial civil da minha cidade vítima dessa rodovia. Na
outra semana, perdemos um Vereador de uma importante cidade do meu Estado, vítima dessa rodovia. Há
poucos dias, perdemos duas famílias com nove integrantes, vítimas dessa rodovia. No final do ano passado, perdemos um ex-colega desta Casa, o Deputado
Eduardo Valverde, vítima dessa rodovia.
Não podemos mais permitir que brasileiros e brasileiras sejam tratados com tamanho descaso. Sei da
boa vontade da Presidente Dilma, que tem um carinho
especial pelo nosso Estado e tem feito grandes investimentos em Rondônia – somos gratos a ela –, mas
a equipe que temos dentro do DNIT precisa tirar o pé
do chão, precisa avançar na concretização dos planos
nacionais de investimentos na infraestrutura de transporte. Precisamos de menos discursos e mais ação.
Menos burocracia. Temos de fazer acontecer aquele
que é o plano da Presidente.
O saldo dessa rodovia é negativo e lamentável,
porque dezenas e dezenas de pais de família, de homens e mulheres, de trabalhadores, estão morrendo
todos os dias vítimas da rodovia 364. É preciso um
plano com urgência de restauração para a rodovia 364.
Temos um projeto chamado CREMA, que é da revitali-
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zação, que é da reconstrução da BR, mas é um projeto
que demora. Precisamos de um projeto para hoje, que
garanta, pelo menos, as condições de ir e vir com um
pouco de segurança. O trecho de Pimenta Bueno a
minha cidade de Ji-Paraná parece um balé no asfalto.
Não dá para passar dois veículos ao mesmo tempo. Um
tem que parar para o outro passar, porque a rodovia
não permite. Isso não são condições dignas do povo
brasileiro trabalhar pelo desenvolvimento deste País.
Faço este apelo, pedindo ao Governo sensibilidade, especialmente ao DNIT, para essa que é uma
rodovia de grande importância. Rondônia tem dado
uma grande contribuição ao País. Estamos hoje propiciando lá a geração de energia limpa para este País.
Temos muito a contribuir, mas que o Brasil olhe para
nós, porque Rondônia pede socorro.
Sra. Presidente, esse é o apelo que eu gostaria
de fazer, conclamar os colegas desta Casa para que
visitem Rondônia. Todos nós vamos de avião, mas,
quando chegamos lá, temos que andar de carro. Não
tem jeito. Só da minha cidade para a Capital são 400
quilômetros de carro, da minha cidade para o outro
extremo são mais 400 quilômetros de carro e as condições são essas que relatei aqui, lamentáveis.
Meu muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tomei
conhecimento do assunto, Deputado Marcos Rogério,
porque a Deputada Marinha Raupp e o Deputado Moreira Mendes também fizeram pronunciamentos nessa direção. E aqui, observando as palavras de V.Exa.,
quero comunicar que esta Presidência vai tirar cópia
desses discursos e enviá-los, não só à Presidência da
República, como também ao Ministro dos Transporte,
ao DNIT, uma carta, inclusive, para reforçar o pedido
de empenho dos Srs. e das Sras. Parlamentares, porque situações como essas, com tamanha gravidade e
levando vidas, são de uma gritante urgência que nós
só podemos nos somar no sentido de compreender,
apoiar e levar o apoio irrestrito de todos os Parlamentares que estão nesta Mesa e, tenho certeza, se a
Casa estivesse lotada, todos estariam subscrevendo
o discurso de V.Exa.
Portanto, não posso parabenizar suas palavras,
apenas endossá-las e dizer que somos hoje o apoio
irrestrito no sentido de ajudá-los a enfrentar essa crise.
Por isso, Rondônia mandou-o para cá, com esse forte
empenho de ajudar o seu povo. Vamos estar juntos.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO:
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF.
Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, por muitas vezes fica-me difícil admitir
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que o pacto federativo ainda está em vigor em nosso
País. Mais ainda: nem sei se o Brasil pode seguir exibindo o título oficial de República Federativa.
Nossa história ensina que proclamar a independência, a manutenção do regime monárquico seria a
única forma de se conservar a unidade nacional, extremamente importante, sempre, mas de relevo ainda
maior quando da criação de um novo ente nacional.
Essa ideia permeou uma política oficial em que
o rei representava a garantia dessa unificação. Posteriormente, na República, tal garantia repousaria no
Presidente da República.
Por mais admissíveis que sejam essas premissas,
o que vemos hoje é que o Poder Executivo, ou, melhor
dizendo, a Presidência da República se veio colocando muito acima desses, digamos, detalhes, e passou
a assumir posicionamentos e poderes de mando que,
na prática, atropelaram a Federação Brasileira.
Isso é admissível? Não. Então, por que ocorre?
Por um dado quantitativo expressivo: a arrecadação
de recursos pela União representa por volta de 80% de
tudo o que nossa gente paga de impostos, taxas e contribuições. E o poder constitucional – o art. 1º da Carta
de 1988 afirma que a Federação é indissolúvel – acaba
sendo substituído pelo poder do “manda quem pode
mais”, ou, ainda, “quem tem mais com que pagar”. E a
União, com sua fúria arrecadatória, tem com que pagar.
Tais considerações, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vieram-me à mente com a leitura da Carta
de Minas, documento firmado pelos Presidentes dos
Legislativos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do
Espírito Santo e de São Paulo, dado a público no dia
14 deste fevereiro.
Lemos ali que a dívida dos Estados – ou, melhor
dizendo, da Federação – frente ao Governo Federal
já chega a 350 bilhões de reais. E isso depois de ter
sido renegociada e consolidada por lei federal de 1997.
Há quinze anos, portanto, a situação de Estados
e Municípios já era de crise. Vemos agora, 15 anos
depois, que não está melhor.
Pode-se admitir que, naquele 1997, o Plano Real
estava, na prática, em fase de implantação, já necessitando deste ou daquele ajuste. Mas quando os Chefes
do Legislativo de Estados que representam parcela
elevada do PIB nacional vêm a público pedir que novo
acerto se faça com o débito em causa, têm em mente,
é certo, que o mesmo Plano Real, hoje consolidado,
permite que, a longo prazo, se refaçam valores, datas,
montantes, índices de correção, de modo que se desafogue o Erário estadual – o da Federação –, permitindo acréscimo de recursos para o atendimento das
urgências de cada unidade federativa.
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Desnecessário dizer que empresto todo o apoio às
proposições formuladas por aqueles representantes estaduais, na certeza de que o atendimento de tais e tantas
reivindicações reverterá em benefício de toda a Federação.
De uma Federação, diga-se ao final, que, de tão aviltada,
já se vai esfrangalhando – em benefício de quem?
Muito obrigado.

VII – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerro a sessão, designando para amanhã, terça-feira,
dia 28, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 547, de 2011, que altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979; a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, e a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Pendente de parecer da
Comissão Mista. As Emendas de nºs 42,
43, 45, 46, 47, 48, e 49 foram 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).
As emendas de nºs 5, 6, 29, 35 e 36 foram
retiradas pelo autor.
COMISSÃO MISTA: 26-10-11
PRAZO NA CÂMARA: 9-11-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
27-11-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 21-3-12
REPUBLICADA NO D.O.U. EXTRA DE
13-10-11.
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 548, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 548, de 2011, que abre
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crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, no valor de R$
460.530.000,00, para o fim que especifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
COMISSÃO MISTA: 13-11-11
PRAZO NA CÂMARA: 27-11-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
15-12-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-4-12
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 549, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 549, de 2011, que reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP – Importação e
da COFINS – Importação incidentes sobre
a importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
As emendas de nºs 1 e 36 foram retiradas
pelo autor.
COMISSÃO MISTA: 1-12-11
PRAZO NA CÂMARA: 15-12-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
12-2-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 26-4-12
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 550, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 550, de 2011, que altera a Lei nº
10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à
vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas
à população de baixa renda e a microempreendedores, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
As emendas de nºs 6 e 14 foram retiradas
pela autora.
COMISSÃO MISTA: 1-12-11
PRAZO NA CÂMARA: 15-12-11
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PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
12-2-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 26-4-12
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 551, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 551, de 2011, que altera dispositivos das Leis nº 7.920, de 12 de dezembro
de 1989, nº 9.825, de 23 de agosto de 1999,
nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, nº 6.009,
de 26 de dezembro de 1973, nº 5.862, de 12
de dezembro de 1972, nº 12.462, de 5 de
agosto de 2011; e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista. As
Emendas de nºs 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 foram 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: 6-12-11
PRAZO NA CÂMARA: 20-12-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
17-2-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-5-12
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 552, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 552, de 2011, que altera o
art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, e os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de
23 de julho de 2004. Pendente de parecer
da Comissão Mista. As Emendas de nºs
78, 79, 107, e 110 a 126 foram 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: 14-12-11
PRAZO NA CÂMARA: 7-2-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
25-2-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 9-5-12
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URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 204,
II, do Regimento Interno)
Discussão
7
PROJETO DE LEI Nº 1.992-C, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.992-C, de
2007, que institui o regime de previdência
complementar para os servidores públicos
federais titulares de cargo efetivo, inclusive
os membros dos órgãos que menciona, fixa
o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada
de previdência complementar denominada
Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal – FUNPRESP,
e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste e,
parcial ou integralmente, das emendas de
nºs 3, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32,
42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 56 e 59, com
substitutivo, e pela rejeição das demais
emendas apresentadas na Comissão (Relator: Dep. Silvio Costa); da Comissão de
Seguridade Social e Família, proferido em
Plenário e entregue à Mesa, pela aprovação
deste, das Emendas de n.ºs 4, 6, 18, 19 e 23
apresentadas na Comissão, e das Emendas
de Plenário de n.ºs 8, 17 e 18, na forma do
Substitutivo apresentado, e pela rejeição
das Emendas de n.ºs 1 a 3, 5, 7 a 17, 20 a
22 e 24 a 27 apresentadas na Comissão, e
das Emendas de Plenário n.ºs 1 a 7, 9 a 16,
19 e 20 (Relator: Dep. Rogério Carvalho); da
Comissão de Finanças e Tributação, proferido em Plenário e entregue à Mesa, pela
adequação financeira e orçamentária deste e, no mérito, pela aprovação na forma
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família (Relator: Dep. Ricardo
Berzoini); da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, proferido em Plenário e entregue à Mesa, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Substitutivo da Comissão de
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Seguridade Social e Família (Relator: Dep.
Chico D’Angelo).
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
18-11-11 (46º dia)
URGÊNCIA
(Art. 62, da Constituição Federal)
Discussão
8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 553, de 2011, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa
e da Integração Nacional, no valor global
de R$ 533.581.700,00, para os fins que especifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
COMISSÃO MISTA: 14-2-12
PRAZO NA CÂMARA: 28-2-12
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
17-3-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 30-5-12
AVISOS
EMENDAS
II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
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PROJETO DE LEI
Nº 318/1995 (WELLINGTON FAGUNDES) – Dispõe
sobre o resgate, em moeda corrente, do empréstimo
compulsório instituído pelo Decreto-lei nº 2.288, de
23 de julho de 1986, nas condições que estabelece.
Apensados: PL 1964/2003 (Rogério Silva) PL
2108/1996 (Pedro Novais) PL 563/1995 (PRISCO
VIANA) PL 7169/2002 (João Eduardo Dado)
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/2/2012
Nº 6586/2009 (Senado Federal – Comissão de Educação, Cultura e Esporte) – Altera a Lei nº 10.891,
de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, para
permitir a concessão do benefício aos atletas-guias
dos para-atletas das categorias T11 e T12.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/2/2012
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD,
as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 2.041/1996 (Jaime Martins) – Altera o art. 2º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que “dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da
Constituição Federal”.
(E seus apensados: PL 2.042/1996 (Carlos Melles),
PL 2.112/1996 (Abelardo Lupion), PL 2.284/1996 (Inocêncio Oliveira), PL 4.658/1998 (Silas Brasileiro), PL
620/1999 (Waldemiro Teixeira), PL 4.857/2001 (Ricardo Ferraço).
Nº 5.487/2001 (Senado Federal – ADEMIR ANDRADE) – Acrescenta parágrafos ao art. 2º da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos
à reforma agrária, previstos no Capítulo III,Título VII
da Constituição Federal.
(E seu apensado: PL 828/2007 (Marcelo Serafim).
Nº 5.775/2009 (Senado Federal – Adelmir Santana)
– Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal do Gama, no Distrito Federal.
Nº 869/2011 (Giovani Cherini) – Inscreve o nome
do Padre Roberto Landell de Moura no Livro dos
Heróis da Pátria.
Nº 1.106/2011 (Ricardo Quirino) – Estabelece que
as salas de aulas do ensino médio e superior, com
40 ou mais alunos, deverão dispor de dispositivo de
sonorização.
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Nº 1.721/2011 (Lauriete) – Autoriza o Poder Executivo
a criar o Programa de Educação para as Populações
Itinerantes e dá outras providências.
Nº 2.057/2011 (Paulo Wagner) – Altera a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para estabelecer o bafômetro como
equipamento obrigatório dos veículos.
Nº 2.405/2011 (Sandra Rosado) – Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes
e bases da educação nacional, para dispor sobre a
formação para a docência na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental.
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
Dia 28, 3ª-feira
15:00 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA)
15:25 AMAURI TEIXEIRA (PT – BA)
Dia 29, 4ª-feira
15:00 ONYX LORENZONI (DEM – RS)
15:25 NELSON MEURER (PP – PR)
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 26
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 009, REALIZADA EM 13 DE
FEVEREIRO DE 2012 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã participei da sessão solene do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
presidida pelo nosso jovem advogado Ophir Cavalcante, em homenagem ao centenário de nascimento de
Evandro Lins e Silva. O Ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, também participou da solenidade.
Na oportunidade, Sr. Presidente, esteve presente
um grande advogado brasileiro, sobretudo um grande
defensor da ética e da democracia em nosso País.
Fábio Konder Comparato, que já recebeu a Medalha Rui Barbosa, mesma medalha recebida, nos anos
da década de 70, pelo saudoso Evandro Lins e Silva,
pronunciou uma bela conferência sobre o homenageado, ressaltando, de início, que “Evandro Lins e Silva
foi um dos mais notáveis representantes da longa linhagem de grandes causídicos, cujo impulso ético na
defesa das liberdades conduziu não somente ao foro,
mas também à vida pública”.
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O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, Deputado Paes Landim? Quero apenas me associar ao
pronunciamento de V.Exa. no que tange à homenagem
prestada pelo Conselho Federal da OAB ao eminente
jurista Evandro Lins e Silva, que foi um dos magistrados
realmente integérrimos, que honraram e dignificaram a
Corte Suprema e a vida jurídica nacional. Portanto, em
nome do meu partido, o PMDB, eu me associo a essa
homenagem que a OAB tributou na manhã de hoje,
e que V.Exa. repercute nesta Casa, testemunhando a
justeza de uma manifestação de apreço e de saudade
ao grande jurista brasileiro. Muito obrigado, Deputado.
O SR. PAES LANDIM – Muito obrigado pelo
aparte.
Sr. Presidente, como eu dizia, Fábio Konder Comparato, esse grande jurista, verdadeiro jurisconsulto,
destacou que “desde os primeiros anos de exercício da
advocacia, Evandro Lins e Silva granjeou uma sólida
reputação de integridade profissional, que lhe valeu,
em todas as ocasiões, o respeito e a confiança dos
juízes, togados ou leigos. Essa ‘auctoritas’, no original
sentido romano do vocábulo, só aumentou no decorrer
de sua atividade profissional.
E diz Fábio Konder Comparato:
“Lamentavelmente, não podemos deixar
de reconhecer que, no presente, a advocacia
em geral e a advocacia criminal, em particular, tendem a tomar um rumo diverso – senão
oposto – daquele seguido pelo grande causídico, cuja memória hoje celebramos. Assim é
que, enquanto nos tempos de Evandro a atuação do advogado sempre foi personalíssima,
hoje a defesa judicial e sobretudo extrajudicial
dos direitos e interesses dos clientes é feita,
sempre mais, de maneira impessoal por organizações profissionais de índole burocrática.”
Até porque citou o código de ética da
OAB, inserindo que “o exercício é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização”.
Evandro Lins e Silva foi sobretudo um homem
de princípios. E essa foi a coerência de toda uma vida.
Nasceu, Sr. Presidente, por acaso do destino, na
região da Parnaíba, no meu Estado, Piauí, posto que
seu pai era juiz do outro lado do Rio Parnaíba, em uma
cidade do Maranhão. Seu pai era um patrimônio de
idealismo, vez que, diplomado em Direito em Recife,
chegou a ser juiz em Santa Catarina; depois, convidado
pelo tio, irmão do eminente homem público Senador
João Barbalho, o grande interprete da Constituição de
1891, foi ser advogado do Banco do Brasil no Rio de
Janeiro. Raul, seu pai, apaixonado pela magistratura,
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deixou as belezas do Rio de Janeiro para atender a um
convite para ser juiz no Estado do Maranhão.
Eram raros os bacharéis em Direito no Brasil
naquele tempo. No começo do século se destacavam,
ainda, as faculdades de Direito de Recife e de São
Paulo. O pai de Evandro chegou às margens do Rio
Parnaíba, à cidade de São Bernardo e outras, quando
da proximidade do nascimento do filho. Ao verificar a
falta de médico na região, o Dr. Raul resolveu alugar
uma pequena casa numa ilha, chamada Santa Isabel, na região do Delta do Parnaíba, a fim de que sua
mulher desse à luz o filho Evandro. Então, Evandro
nasceu na Parnaíba.
Lamentavelmente, por falta de perspectiva histórica ou de memória histórica, ele conta em suas memórias a sua tristeza, quando visitava pela terceira vez a
casa onde nasceu na Ilha de Santa Isabel, na Parnaíba,
ao verificar que ela havia sido destruída. Ela deveria ser
hoje um belo símbolo do nosso Patrimônio Histórico.
Dr. Fábio Comparato ressaltou, ainda, que “todo o
período inicial de atuação forense de Evandro ocorreu
nos tempos agitados da passagem da República Velha
para o Governo getulista. Já nessa época, multiplicavam-se os casos de crimes de sangue por motivação
política, e o jovem acadêmico cobria, como jornalista,
as sessões do tribunal do júri do Rio de Janeiro, onde
pontificava a figura ímpar de Antônio Evaristo de Morais, notável paladino na defesa das liberdades, individuais e coletivas.”
Evaristo de Morais sempre foi o paradigma de
advogado do júri para Evandro Lins e Silva.
Esse grande homem, esse homem predestinado à advocacia, estudava no Rio de Janeiro, mas era
mais jornalista do que advogado. Fazia cobertura dos
júris, dos grandes júris do Rio de Janeiro de seu tempo, onde pontificava a figura de Antônio Evaristo de
Morais. Ele e Evandro Lins e Silva, com certeza, foram os maiores advogados criminalistas deste País,
os grandes advogados do júri do Brasil.
Na década de 30, quando ele terminou seu curso de Direito, no século passado, era apaixonado por
Rui Barbosa, por suas grandes ideias, e se aproximou
do grande João Mangabeira, que fora preso estupidamente quando da Intentona Comunista de 1935, sob a
alegação do Governo Vargas de que ele tinha simpatia
pelos comunistas em razão de advogar várias questões
ligadas aos cidadãos de tendência comunista.
Esse foi um grande momento para Evandro Lins e
Silva, por sua amizade e respeito deferidos a João Mangabeira, que, mesmo preso, à disposição do Tribunal
de Segurança Nacional, impetrava habeas corpus aos
outros presos no Brasil pelo regime ditatorial de então.

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ele conta, num depoimento fantástico que deu
ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, um fato interessante:
“João Mangabeira resolveu impetrar habeas corpus em favor dos presos políticos que
eram notoriamente sequestrados, levados para
a prisão arbitrariamente e em condições desconhecidas. Ele requereu habeas corpus para
muitos desses acusados sem que tivesse sido
procurado, porque, pela Constituição, qualquer
cidadão, mesmo sem ser advogado – e ele o
era também –, pode requerer habeas corpus.
Eu jovem, tinha na época 23, 24 anos, e o Dr.
João, a quem me liguei, me deu a tarefa de
distribuir os habeas corpus que ele requeria –
servi um pouco como seu estafeta.”
Conta Evandro Lins e Silva que certa feita
foram presos o Senador Abel Chermont e os
Deputados Domingos Velasco, Abguar Bastos
e Otávio da Silveira. “Um dia eu disse: Dr. João,
eu gostaria de assinar os habeas corpus... Ele
respondeu: Não, você não assina, porque não
tem imunidades. Resultado: eles todos foram
presos, e eu não fui, porque não havia nenhum
habeas corpus assinado por mim.”
João Mangabeira, o maior biógrafo de Rui Barbosa, foi um inspirador da conduta intelectual, moral e
política de Evandro Lins e Silva. Quando veio a redemocratização, em 1945, ele se filiou à chamada Esquerda
Democrática, junto com João Mangabeira e Hermes
Lima – este, inclusive, eleito Deputado Constituinte
pelo Rio de Janeiro. A Esquerda Democrática, em
determinado momento, se incorporou à antiga União
Democrática Nacional, mas logo a seguir fundaram o
Partido Socialista, sob a Presidência de João Mangabeira, tendo ao seu lado o nosso grande Evandro
Lins e Silva, que fez profissão de fé pelo socialismo
democrático até o fim da sua vida. Aliás, é fato histórico
que tanto o João Mangabeira – Ministro da Justiça –,
como Evandro Lins e Silva – Procurador Geral da República, Chefe da Casa Civil e Ministro das Relações
Exteriores – participaram do Governo do Presidente
João Goulart.
Evandro Lins e Silva foi um homem de predicados
excepcionais na história da advocacia brasileira. Lendo,
Sr. Presidente, o seu livro de memória a que ele deu o
nome de Arca de Guardados, é importante citar o seu
discurso quando recebeu a Medalha Rui Barbosa, da
Ordem dos Advogados do Brasil, a maior láurea conferida pela entidade aos grandes advogados brasileiros.
No discurso ele fez uma reflexão de estadista:

Terça-feira 28

03771

“Segui à risca os conselhos da Oração
aos Moços, tendo ‘a lei e a liberdade como as
tábuas da salvação do advogado’. As palavras
de Rui Barbosa, eu as tinha em um quadro no
meu escritório: ‘Não se subtrair à defesa das
causas impopulares, nem à das perigosas,
quando justas. Não antepor os poderosos aos
desvalidos, nem recusar patrocínio a estes
contra aqueles. Onde for apurável um grão,
que seja, de verdadeiro direito, não regatear ao
atribulado o consolo do amparo jurídico. Não
proceder, nas consultas, senão com a imparcialidade real do juiz nas sentenças. Não fazer
da banca balcão, ou da ciência mercatura. Não
ser baixo com os grandes, nem arrogante com
os miseráveis’.”
Sr. Presidente, é esse o perfil de Evandro Lins e
Silva, que tem em Rui Barbosa o paradigma de toda
a sua dedicação na defesa dos direitos dos cidadãos.
O Sr. Costa Ferreira – Deputado Paes Landim,
V.Exa. me permite um aparte?
O SR. PAES LANDIM – Pois não, caro colega.
O Sr. Costa Ferreira – Deputado Paes Landim,
eu o apartei para dizer que este pronunciamento que
faz na tarde deste dia engrandece a Justiça brasileira.
Nós sabemos que V.Exa. está falando de um grande
jurista que dignificou o Brasil, a advocacia e o Direito
e cujos ensinamentos repercutem até hoje, principalmente porque, como V.Exa. está destacando, ele se
abeberou, é claro, nos ensinamentos do nosso não
menos importante jurista Rui Barbosa, que certa feita foi cognominado de Águia de Haia. Então, nós nos
congratulamos com V.Exa., porque falar de Evandro
Lins e Silva é falar da organização jurídica nacional,
principalmente no âmbito do Direito Penal. Como jurista
penalista, ele realmente deixou um acervo muito grande para a nossa Pátria, para os estudantes de Direito,
para os advogados. Até o Supremo Tribunal Federal,
sempre que prolata as suas decisões, faz menção a
esse grande jurista brasileiro. Portanto, quero parabenizar V.Exa. pela sua lucidez e sua visão de enaltecer
os vultos que fizeram a história do Direito nacional,
principalmente aqueles que engrandeceram a Justiça do nosso País. Parabéns a V.Exa. Muito obrigado.
O SR. PAES LANDIM – Muito obrigado, colega.
Sr. Presidente, portanto, esse grande advogado foi
um grande defensor dos direitos civis e das garantias
constitucionais. Foi um grande criminalista, que tinha
também uma verdadeira veneração pela figura de um
verdadeiro Quixote da liberdade neste País, como ele
assim definiu, que foi o grande Sobral Pinto, com quem
ele conviveu. Chegaram até a atuar juntos em várias
questões criminais e políticas.
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Sobral Pinto, com o carinho de quem o conheceu
profundamente, segundo Evandro Lins e Silva, era intrépido e corajoso, profundamente religioso. Jamais se
negava a defender mesmo aqueles adversários da sua
fé. Católico praticante, fez questão de defender Luís
Carlos Prestes quando preso por Getúlio, em 1935,
depois da Intentona Comunista.
Seu companheiro de prisão, o famoso, conhecido
na época como se fosse um espião soviético, Henry
Berger, era tratado como animal na prisão, de tal maneira que não conseguia ficar em pé onde se encontrava
preso. Sobral não teve outro recurso, Sr. Presidente,
e lançou mão, conta Evandro Lins e Silva, do Código
de Proteção e Defesa dos Animais, pedindo proteção,
pois os animais tinham de ser tratados também com
uma certa humanidade.
Vejam aí a genialidade de Sobral Pinto.
Católico fervoroso, ia à missa todos os dias, mas
defendia o comunista, porque ele estava vendo ali o
cidadão nos seus direitos de respeito à pessoa humana, independente de suas ideologias.
Nesse sentido, eu diria, Sr. Presidente, que, juntamente com Rui Barbosa, Evaristo de Morais, João
Mangabeira e Sobral Pinto, Evandro foi um dos grandes protagonistas da defesa dos direitos humanos em
nosso País.
Mas esse grande advogado Evandro Lins e Silva certo dia foi surpreendido com um convite do então Vice-Presidente da República João Goulart para
acompanhá-lo na visita à República Popular da China,
país com quem o Brasil inclusive não mantinha relações
diplomáticas. Evandro Lins e Silva tinha visto Jango,
rapidamente, uma vez na vida. O convite fora feito em
razão da notoriedade profissional e da admirável postura ética do grande causídico brasileiro.
Os episódios depois se sucederam com a renúncia de Jânio, a posse tumultuada de João Goulart na
Presidência da República e, por insistência de João
Goulart, Evandro Lins e Silva foi nomeado Procurador-Geral da República.
Depois, Jango o levou para a Casa Civil. E se
analisarmos friamente os acontecimentos políticos do
Brasil de então, se o Dr. Evandro Lins e Silva estivesse
ao lado de João Goulart naqueles momentos dramáticos que culminaram na sua deposição, talvez as instituições democráticas não teriam entrado em colapso.
Ele conta, por exemplo, que ao saber da campanha desestabilizadora da gestão de Carvalho Pinto no
Ministério da Fazenda, que imprimiu equilíbrio e confiança no Brasil e no exterior, a exemplo de Santiago
Dantas, ele aconselhou ao Presidente que não o fizesse. Foi uma das razões do seu pedido de demissão do
Ministério das Relações Exteriores.
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Era tamanha a confiança do Presidente Goulart
em Evandro Lins e Silva que, certa feita, o Presidente o
chamou em seu gabinete e lhe deu um processo muito
importante: “Olha, Evandro, esse pedido não passou
pela Casa Civil, como é de praxe. Veio diretamente às
minhas mãos. É um pedido da maior importância, e
eu só quero deferi-lo depois que você examiná-lo. Eu
queria que você desse essa resposta urgente.” O Dr.
Evandro levou o processo do pedido para sua casa,
estudou-o detidamente e, no dia seguinte, foi ao Presidente: “Presidente, eu dei o despacho. Não trouxe
formatado, porque a minha posição é contrária ao pedido.” “Pois o senhor o formate, indefira o pedido que
eu vou homologá-lo”, respondeu João Goulart.
Era esse amigo, um verdadeiro estadista, que
faltou a João Goulart nos seus momentos dramáticos,
posto que Evandro se encontrava no Poder Judiciário.
João Goulart homenageou-o nomeando Ministro da Suprema Corte. Em 2 meses de Chancelaria, ele marcou
o encontro histórico de João Goulart com o Presidente Kennedy, em Roma, aproveitando a ascensão do
Papa Paulo VI ao Vaticano, quando Evandro chefiou
a delegação brasileira.
Quando Evandro Lins e Silva foi para o Supremo
Tribunal Federal, o Presidente João Goulart designou-o
para substituí-lo no Itamaraty o seu Secretário-Geral,
o eminente Embaixador Araújo Castro, que Evandro
conheceu quando da viagem à China e dele teve excelente impressão.
Quando da viagem à China, Araújo Castro era
Embaixador do Brasil em Tóquio. Um homem de Estado. Aliás, as indicações de João Goulart até a saída de
Evandro e de Carvalho Pinto mostrou que o Presidente
designava Ministros que representavam os interesses
do Estado e não os das oligarquias partidárias, ainda
que seus Ministros tivessem filiação partidária.
Sr. Presidente, no Supremo Tribunal Federal,
mesmo após o ato institucional que empanou o sistema
democrático brasileiro, Evandro foi de uma coragem
exemplar, mantendo a coerência da sua vida: votou a
favor do habeas corpus de Miguel Arraes, preso em
Fernando de Noronha. Ele relatou: “Não é possível continuar mais preso. Um ano de prisão provisória! Isso
não existe em parte nenhuma do mundo.” E o episódio
significativo é que era Procurador-Geral da República
Osvaldo Trigueiros, que viria a ser Ministro do Supremo.
O Presidente Castelo Branco ligou para Osvaldo
Trigueiros e disse: “Osvaldo, como eu cumpro essa ordem do Dr. Evandro de soltar Miguel Arraes? A caserna não quer aceitar a decisão do Supremo.” Ele disse:
“Presidente, faça isso, porque eu, se fosse Ministro do
STF, votaria também a favor desse habeas corpus.” E
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Castelo cumpriu. Dr. Arraes foi solto em Fernando de
Noronha. Depois, exilou-se na Argélia.
Também foi ele Relator de vários outros casos de
prisões arbitrárias feitas no regime autoritário.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – V.Exa.
pediu para somar o seu tempo de Liderança?
Some-se o tempo de Liderança para o Deputado
Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM – Mesmo na pressão do
regime militar, autoritário, ele votou sempre com sua
consciência e foi incisivo ao defender no Supremo a
não intervenção do Governo revolucionário, militar,
autoritário, que queria depor a qualquer custo o Governador Mauro Borges, de Goiás. Foi Relator do habeas corpus histórico o grande Victor Nunes Leal. O
Governador Mauro Borges foi defendido pelo excepcional Sobral Pinto.
Sr. Presidente, esse homem trabalhador era infatigável. Acordava cedo para trabalhar. Em pouco mais
de 5 anos, no Supremo Tribunal Federal julgou mais
de 6 mil processos e participou de aproximadamente
30 mil julgamentos, entre turmas e plenário.
Evandro Lins e Silva é exemplo para a advocacia
brasileira, símbolo da defesa dos direitos humanos, sobretudo seguindo sempre o conselho de Rui Barbosa
de não negar a defesa a quem quer que o procurasse,
de nunca se submeter aos caprichos dos poderosos
e de nunca ser arrogante com os mais humildes. Aliás, Evandro Lins e Silva foi um dos últimos grandes
homens do Direito brasileiro que se abeberaram nas
lições de Rui Barbosa.
Destaca-se, Sr. Presidente, que Evandro Lins e
Silva, sobretudo, era um estudioso, homem de grandeza. Apesar de ter sido vítima do sistema autoritário,
não deixa de reconhecer o gesto do Presidente Castelo Branco, que recusou todas as tentativas de cassação de seu mandato. Ele relata, no Salão dos Passos
Perdidos, que o Presidente Castelo Branco resolveu
visitar o Supremo Tribunal Federal uma semana após
a sua posse no Governo da República.
Houve uma expectativa geral dessa visita, com
a presença de jornalistas. Enquanto esperavam que
o Presidente com poderes ditatoriais viesse a cassar
Evandro Lins, Hermes Lima e Victor Nunes Leal –
eram sempre os três nomes citados na imprensa –,
sob pressão constante da área militar radical, Castelo
Branco fez questão, ao chegar à reunião no Supremo
Tribunal Federal, de cumprimentar exatamente os Ministros Evandro Lins, Victor Nunes Leal e Hermes Lima.
Quando o Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto magistral de Victor Nunes Leal, absolveu Mauro Borges, exacerbou-se a radicalização nos
quartéis, alguns até pensando em fechar o Supremo.
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Castelo encontrou uma fórmula salomônica: aumentou de 11 para 16 o número de Ministros do Supremo
Tribunal Federal. O Presidente Castelo Branco indicou
nomes de liberais, como Prado Kelly, Aliomar Baleeiro,
Adaucto Lúcio Cardoso e o próprio Osvaldo Trigueiro, o
que mostra exatamente que seu respeito pela Suprema
Corte fazia parte do seu desiderato político.
Evandro Lins e Silva, portanto, homenageado hoje
pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, é
um símbolo da grande história dos grandes advogados da história deste País, um dos maiores de todos
os tempos da nossa história.
Há poucos dias, quando paraninfo numa faculdade de Direito da Parnaíba, no meu Estado, iniciei meu
discurso citando exatamente o grande filósofo e jurista, o pensador italiano Norberto Bobbio, que dizia que
o Estado de Direito era o Estado do cidadão, porque,
segundo ele, o grande professor de Turim, o Estado
é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado.
Eu fiz várias considerações do livro A Era dos
Direitos, de Norberto Bobbio, e dizia: Por que cito aqui
Norberto Bobbio no início do meu discurso? Porque
quero exatamente homenagear um dos grandes campeões dos direitos humanos no Brasil, um dos maiores
advogados de direitos humanos no Brasil, Evandro
Lins e Silva, cujo centenário de nascimento se dava
exatamente na semana da solenidade de formatura
dos bacharéis em Direito das Faculdades Piauienses
de Parnaíba.
Sr. Presidente, nesta oportunidade, peço a V.Exa.
a transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados
da importante conferência pronunciada hoje por esse
grande combatente da causa da democracia no Brasil,
Fábio Konder Comparato. A solenidade foi encerrada
com as belas palavras desse juiz filósofo, desse pensador por excelência, um homem sensível, um poeta
do Direito, no bom sentido da expressão da sensibilidade humana, Ayres Britto, que ressaltou, sobretudo,
a coerência de toda uma vida de Evandro Lins e Silva.
Muito obrigado.
CONFERÊNCIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
O SR. FABIO KONDER COMPARATO – Evandro
Lins e Silva foi um dos mais notáveis representantes
da longa linhagem de grandes causídicos, cujo impulso
ético na defesa das liberdades conduziu não somente
ao foro, mas também à vida pública.
Já tive ocasião de enfatizar que a técnica advocatícia de Evandro Lins e Silva reproduziu as três grandes qualidades que Cícero considerava essenciais na
arte oratória: probare, conciliare e movere – vale dizer,
provar, convencer e comover.
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Para realizar a demonstração probatória, lembrou
Cícero, o advogado deve saber explicar, em linguagem
acessível ao entendimento dos julgadores, as questões controvertidas na causa, ainda que revestidas de
grande complexidade.
Em sua estreia no júri, ao fazer a defesa de um
réu, predestinado pelo prenome Otelo a matar a amante
num surto patológico de ciúme, Evandro Lins e Silva,
na audácia de seus 19 anos, não hesitou em explicar
aos jurados a teoria psicológica, recém divulgada à
época em nosso País, sobre a diferença caracterial
entre os ciclotímicos e os esquizotímicos. No rumoroso
caso do motorista de táxi cognominado Marcha-à-Ré,
em Belo Horizonte, a absolvição foi conseguida com a
demonstração científica da insustentabilidade da denúncia, levando-se em conta o tempo de coagulação
do sangue humano. Isto sem falar em sua atuação
como advogado dativo de um modesto motorista de
caminhão, acusado de furto de vinho, que teria sido
por ele retirado de uma pipa que transportava. Lembrando-se das lições de física que recebera no Colégio
Pedro II do ilustre Professor Francisco Venâncio Filho,
Evandro convenceu o juiz da inanidade da acusação,
ao demonstrar que o líquido não poderia ter jorrado da
pipa, pois esta, como revelado na perícia, apresentava
um só furo lateral.
Já na tarefa de convencer o julgador (o conciliare de Cícero), importa lembrar, como salientou Aristóteles em seu tratado de retórica, que a autoridade
moral do orador ou advogado é o principal argumento
em favor da justiça da causa por ele defendida. Ora,
desde os primeiros anos de exercício da advocacia,
Evandro Lins e Silva granjeou uma sólida reputação
de integridade profissional, que lhe valeu, em todas as
ocasiões, o respeito e a confiança dos juízes, togados
ou leigos. Essa auctoritas, no original sentido romano
do vocábulo, só aumentou no decorrer de sua atividade profissional.
Por fim, completando a tríade funcional da arte
oratória, sustentou Cícero que o advogado – máxime
em se tratando de causas penais, acrescento eu – deve
apelar não somente para a razão, mas também para os
sentimentos, pois o direito é inseparável da moral, e o
juízo moral implica, necessariamente, uma apreciação
de valores. O Código Penal, como sabido, para ficarmos com um só exemplo, qualifica como circunstância
atenuante “ter o agente cometido o crime por motivo
de relevante valor social ou moral” (art. 65, 1, a). Ora,
como bem salientou a moderna teoria axiológica, os
valores não se apreendem pelo raciocínio, mas pela

Fevereiro de 2012

intuição sentimental. Ou, como disse excelentemente
Pascal, em tais assuntos é mister saber contar, não com
o esprit de géométrie, mas com o esprit definesse; pois
“o coração tem suas razões que a razão desconhece”.
Pois bem, todas essas qualidades, essenciais ao
exercício da advocatícia criminal, fundam-se em uma
suposição básica: a capacidade do advogado em desvendar a personalidade única, insubstituível e irreprodutível daquele que lhe confiou a defesa de seus direitos
e interesses. Muitos séculos antes do aparecimento da
ciência genética e da descoberta do DNA, os grandes
criminalistas sempre souberam, intuitivamente, que
não há nem pode haver delitos iguais, pois cada ação
criminosa reflete o caráter inconfundível do seu agente.
Eis por que Evandro foi um defensor constante
do tribunal do júri, cuja função maior, como ele não
cansou de sustentar, consiste em individualizar o fato
criminoso, longe de qualquer abstracionismo técnico
ou dogmático.
Aliás, o processo perante o tribunal popular nunca
é uma fria e descomprometida análise de fatos passados, mas uma autêntica reencenação de tragédias
humanas. O crime imputado ao réu é, de certa forma,
reencenado conjuntamente pelos jurados, pelos acusadores, pelos advogados e as testemunhas. Todos
ocupam a cena para desempenhar sua parte no enredo. O juiz togado é mero contrarregra, pois sua função
consiste em indicar as entradas e saídas dos atores e
proclamar a conclusão da peça. Em qualquer hipótese, o papel atribuído ao defensor é de encarnar vividamente o personagem do réu, pois durante a sessão
de julgamento este só se manifesta ao ser interrogado
pelo juiz presidente.
Não foi por outra razão, aliás, que até recentemente, aqui e alhures, as sessões do tribunal do júri
representavam o espetáculo máximo do foro, atraindo
não poucas vezes número considerável de espectadores. Um espetáculo pedagógico, pois o funcionamento
do tribunal popular, como Evandro não cansou de salientar, educa não somente os jurados, mas também o
povo em seu conjunto, na complexíssima arte de julgar
as ações humanas.
Mas, pergunta-se, quando se manifestou em
Evandro o impulso para a defesa das liberdades públicas? Desde sempre, pode-se dizer.
Todo o período inicial de atuação forense de
Evandro ocorreu nos tempos agitados da passagem
da República Velha para o Governo getulista. Já nessa
época, multiplicavam-se os casos de crimes de sangue
por motivação política, e o jovem acadêmico cobria,
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como jornalista, as sessões do tribunal do júri do Rio
de Janeiro, onde pontificava a figura ímpar de Antônio
Evaristo de Morais, notável paladino na defesa das liberdades, individuais e coletivas.
Na verdade, Evaristo de Morais e o advogado
norte-americano Clarence Darrow foram as grandes
inspirações de Evandro durante toda a sua vida.
Antônio Evaristo de Morais iniciou sua carreira
forense como rábula em 1894, havendo publicado no
mesmo ano o livro O Júri e a Nova Escola Penal. Atuou
no júri em processos de grande repercussão pública,
como o de Gilberto Amado, que matou a tiros no Rio de
Janeiro o poeta Aníbal Teófilo, em 1915; o do Deputado
Federal gaúcho Ildefonso Simões Lopes, que matou o
Deputado pernambucano Manuel Francisco de Souza
Filho em 1929, na entrada da Câmara dos Deputados;
ou ainda o de Sílvia Thibau, a qual, difamada em reportagem do jornal A Crítica, foi à redação do diário
munida de um mini-revólver para tomar satisfações do
seu dono; não o encontrando, foi recebida pelo filho,
Roberto Rodrigues, irmão de Nelson, e após discussão
matou-o com um só disparo direto no coração.
Paralelamente, Evaristo de Morais destacou-se
pioneiramente como defensor dos direitos de operários,
espoliados na relação de trabalho. Em 1890, foi um
dos fundadores do Partido Operário. Com a eclosão da
grande greve operária em São Paulo, em 1917, assumiu a defesa de Edgard Leuenroth, um dos dirigentes
do movimento, denunciado criminalmente, pois a greve
era então tipificada como crime no Código Penal. Já
em 1905, aliás, Evaristo de Morais publicara Apontamentos de Direito Operário, primeira obra sistemática
sobre o direito do trabalho editada no Brasil.
Além disso, Evaristo de Morais sempre participou
de manifestações políticas em defesa das liberdades
públicas, como a Campanha Civilista de 1909-1910, e
a Reação Republicana em 1921-1922, havendo também tomado parte ativa na Aliança Liberal em 1930.
Quanto a Clarence Darrow, outro santo da devoção de Evandro, ele assumiu a defesa criminal de
anarquistas em Chicago, enfrentando a hostilidade
geral da população. Em 1890, quando exercia as funções de advogado de uma empresa pública ferroviária,
eclodiu uma greve entre os seus empregados. Darrow,
imediatamente, desligou-se da empresa e assumiu a
defesa dos líderes do movimento grevista, denunciados criminalmente. Em 1925, tornou-se defensor de
um professor de ginásio, que respondia a processo
penal por haver exposto a seus alunos a teoria evolucionista de Darwin.
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Inspirado por esses exemplos, Evandro Lins e
Silva, no verdor de seus vinte e poucos anos, decidiu
assumir, de corpo e alma, a defesa de réus políticos.
Em 1935, foi deflagrada a insurreição comunista que, desde logo dominada, acarretou considerável
número de prisões e processos criminais. Logo no ano
seguinte, foi criado o infame Tribunal de Segurança Nacional, determinando a lei que a Ordem dos Advogados
do Brasil designasse advogados dativos para os réus
que não tivessem constituído defensor, disposição que
permaneceu em vigor, no entanto, durante pouco tempo. Pois bem, até a extinção do Tribunal de Segurança,
em 1945, Evandro Lins e Silva defendeu, por designação da nossa corporação profissional ou mandato
dos interessados, mais de mil presos políticos; e fez
questão de não cobrar nem receber honorários; o que
foi, para ele, razão da mais subida honra, pois nunca é
demais relembrar que o étimo de honorários é honor.
Como ele teve ocasião de dizer no longo depoimento sobre sua vida, prestado à Fundação Getúlio
Vargas e publicado em livro sob o título O Salão dos
Passos Perdidos, “a profissão de advogado não tem
apenas a destinação de ganhar dinheiro; tem também
uma função mais nobre: a prestação de serviços gratuitos aos necessitados. É um múnus público que o
advogado desempenha nessa hora.”
Na verdade, o empenho de Evandro Lins e Silva
na defesa das liberdades levou-o a condenar, até o fim
da vida, a pena de prisão como um castigo degradante, o qual, longe de proteger a sociedade e reeducar
o preso, transforma-o não raramente em um monstro,
verdadeiro perigo público. Sua pregação, porém, não
foi ouvida pelas autoridades. O prestigioso International
Centre for Prison Studies, de Londres, aponta que se
em 1992 tínhamos 74 presos para cada parcela de cem
mil habitantes, em 2011 essa proporção havia mais do
que triplicado, passando para 261, o que significa, em
número absoluto, que no ano passado acumulávamos
em nossos cárceres mais de meio milhão de presos,
precisamente 513.802.
Evandro Lins e Silva poderia ter-se limitado à defesa das liberdades, e já teria largamente prestigiado
a beca. Mas não. Entregou-se também à defesa, tanto judicial, quanto extrajudicial, dos direitos sociais e
da democracia. Em sua Profissão de Fé aos 80 Anos,
discurso que pronunciou em sessão do Conselho da
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio de
Janeiro, fez questão de salientar que “o papel do advogado, na organização da sociedade e em face da
própria vida, deve ser representado com a visão ampla
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e dinâmica de uma pregação permanente do aperfei
çoamento da ordem jurídica, no pretório e fora dele,
e esse fim só se tem alcançado, ao longo do tempo,
quanto mais se alarga e aprofunda a justiça social”. E
concluiu: “O advogado é, antes de tudo, um cidadão.
Por isso, tem deveres para com o povo e a Nação.”
Daí se encontrar Evandro, logo após a deposição
de Getúlio Vargas, em 1945, entre os fundadores do
movimento político denominado Esquerda Democrática,
depois transformada no Partido Socialista Brasileiro.
Até o fim da vida, aliás, ele se manteve convictamente
adepto do socialismo democrático.
Uma década mais tarde, juntamente com Sobral Pinto e Victor Nunes Leal, Evandro criou a Liga
de Defesa da Legalidade, para defender a posse do
presidente eleito Juscelino Kubitschek, ameaçada
pela campanha golpista liderada por Carlos Lacerda.
E quis o destino que, empossado Juscelino, ao sobrevir a rebelião de Aragarças, Evandro fosse designado
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil para fazer a defesa de um dos insurretos, o advogado Luís Mendes de Morais. Cumpriu-se, assim, o
mandamento tradicional de que o advogado criminalista deve sempre defender os réus que o procuram,
ou cuja defesa lhes é confiada, ainda que contra suas
convicções políticas.
Alguns anos após, convocado pelo Presidente
João Goulart, Evandro, após madura reflexão, acedeu
em assumir a chefia da Procuradoria-Geral da República, onde teve ocasião de atuar como autêntico Servidor
do Povo, de acordo com o preciso sentido etimológico
dos vocábulos ministério e público. Ocupou, a seguir,
a chefia da Casa Civil da Presidência da República,
foi Ministro das Relações Exteriores para, finalmente,
ser nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal,
de onde foi afastado, juntamente com Victor Nunes
Leal e Hermes Lima, por um vergonhoso ucasse do
governo militar.
O retomo de Evandro Lins e Silva à advocacia, da
qual nunca se separou na verdade em espírito, veio a
culminar, mais de duas décadas após, quando aceitou
representar o presidente do Conselho Federal da OAB
e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa,
respectivamente, Marcelo Lavenère Machado e Barbosa Lima Sobrinho, no processo de impeachment de
Fernando Collor de Mello. Investido, segundo a fórmula
feliz por ele cunhada, em um “mandato popular invisível”, Evandro defendeu, na tribuna do Senado e no
Supremo Tribunal Federal, a liberdade fundamental do
povo, de onde emanam todos os poderes segundo o
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ditado constitucional, de destituir – no caso por intermédio de seus representantes legítimos – o cidadão
eleito pelo voto popular e que se revelou indigno do
mandato assim recebido.
Por derradeiro, no entardecer de uma longa e profícua existência, foi-lhe outorgado o laurel de membro
da Academia Brasileira de Letras.
Lamentavelmente, não podemos deixar de reconhecer que, no presente, a advocacia em geral e a
advocacia criminal em particular tendem a tomar um
rumo diverso – senão oposto – àquele seguido pelo
grande causídico cuja memória hoje celebramos.
Assim é que, enquanto nos tempos de Evandro a
atuação do advogado sempre foi personalíssima, hoje
a defesa judicial e, sobretudo extrajudicial, dos direitos e interesses dos clientes é feita, sempre mais, de
maneira impessoal por organizações profissionais de
índole burocrática.
Várias dessas organizações, como a OAB não
pode ignorar, sofrem a influência avassaladora da
mentalidade capitalista e acabam por tornar-se verdadeiras empresas de advocacia, infringindo claramente a substância do preceito inscrito em nosso Código
de Ética, segundo o qual “o exercício da advocacia é
incompatível com qualquer procedimento de mercantilização” (art. 5º).
Não bastasse isso, assistimos hoje, consternados,
à multiplicação dos advogados que se especializam na
prática do tráfico de influência, de forma direta ou indireta, junto aos tribunais, ou descambam, claramente,
para o exercício da corrupção em todas as esferas do
Poder Judiciário. Contrariando a célebre advertência
de Ruy Barbosa na Oração aos Moços, eles fazem “da
banca balcão e da advocacia mercatura”.
Nesse contexto, não é de admirar que, sob a influência contagiante do mesmo espírito capitalista, um
expressivo número de jovens advogados tenha fixado,
como objetivo último de sua vida profissional, fazer
fortuna, sem jamais cogitar, ainda que minimamente,
de colaborar na defesa dos direitos fundamentais dos
pobres e desprotegidos.
Em consequência, a advocacia hodierna, com
honrosas exceções, tende a abandonar a finalidade
maior de nossa corporação, qual seja “defender a
Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático
de direito, os direitos humanos e a justiça social” (Estatuto da OAB, art. 44, 1).
Eis por que, tendo a honra de falar nesta sessão
do Conselho Federal da Ordem, ouso sugerir sejam
adotadas pela nossa corporação algumas providên-

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

cias que me parecem indispensáveis para repor nossa
profissão no bom caminho.
Uma delas consiste em definir como falta grave, no
Código de Ética e Disciplina, a defesa consciente, no foro
ou longe dele, de atos ou posições contrárias aos princípios da República, da Democracia e do Estado de Direito, bem como ao sistema universal de direitos humanos.
Outra medida que se impõe à OAB consiste em
patrocinar a criação de condições legais de favorecimento à atuação de escritórios de advocacia de interesse público (os public interest lawyers dos Estados
Unidos); escritórios esses destinados à defesa – como
partes legítimas e não apenas sob a relação de mandato – dos direitos econômicos, sociais e culturais da
população mais carente, bem como dos direitos humanos de caráter difuso, como os relativos à proteção
do consumidor ou do meio ambiente. Tais condições
de favorecimento incluiriam, por exemplo, a isenção de
custas processuais nas ações assim propostas, assim
como do Imposto de Renda incidente sobre honorários
da sucumbência percebidos nessa atividade. A OAB
deveria, aliás, assegurar a reserva de um número mínimo de representantes desses escritórios nos Conselhos Seccionais e no Conselho Federal.
Finalmente, e nessa mesma linha de conduta,
em país onde sempre imperou a mais profunda desigualdade socioeconômica, a OAB não pode deixar de
apoiar, sem restrições, o mais amplo funcionamento
das Defensorias Públicas.
Distinto auditório, sem sombra de dúvida, o maior
elogio que se pode fazer à figura maiúscula de Evandro Lins e Silva é afirmar que ele soube fazer da advocacia um autêntico serviço público, vale dizer, um
serviço ao povo.
Oxalá seu exemplo de vida seja capaz de inspirar
as novas gerações de advogados, na defesa permanente da dignidade de nossa nobre profissão!
Era o que tinha a dizer.
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É difícil imaginar a dor de um pai que perde um
filho de 13 anos numa situação como essa. É preciso
maior explicação: um garoto com crise de asma vai ao
hospital buscar socorro e, dentro da UTI, sofre uma parada cardíaca e vem a óbito. Não é possível que não se
possa proteger a vida de alguém nessa circunstância.
É bom que se investigue se houve erro nesse procedimento. De qualquer jeito, o erro não reparará a dor.
Nós queremos manifestar nossa solidariedade.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 137, DE 2012
(Da Sra. Rose de Freitas)
Altera o art. 2º e acrescenta os arts.
2ºA e 2ºB à Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos
de Participação e dá outras providências,
para dispor sobre critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal – FPE, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 2º da Lei Complementar nº 62, de
28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................
I – ..........................................................
II – .........................................................
§ 1º Os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal
no Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE a serem aplicados até
o exercício de 2017, inclusive, na forma do
disposto no art. 2ºB, são os constantes do
Anexo Único, que é parte integrante desta Lei
Complementar.” (NR)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 010, REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2012 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

Art. 2º. A Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2º-A e 2º-B:

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, quero também manifestar
nossa solidariedade e nosso apoio ao Deputado Flávio Dino, Presidente da EMBRATUR.

“Art. 2ºA. A participação individual de
cada Estado e do Distrito Federal no Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE obedecerá aos seguintes critérios:
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I – 27% (vinte e sete por cento) do total
será entregue aos Estados e Distrito Federal de
acordo com a distância existente entre o maior
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registrado por uma Unidade da Federação brasileira e o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) da própria Unidade da Federação;
II – 12% (doze por cento) do total será
entregue aos Estados e Distrito Federal de
acordo com a evolução decenal do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de cada Unidade da Federação;
III – 14% (catorze por cento) do total será
entregue aos Estados e
Distrito Federal de acordo com o inverso da renda per capita de cada Unidade da
Federação;
IV – 23% (vinte e três por cento) do total
será entregue aos Estados e Distrito Federal
de acordo com a proporção populacional de
cada Unidade da Federação;
V – 6% (seis por cento) do total será entregue aos Estados e Distrito Federal de acordo com a proporção da superfície territorial de
cada Unidade da Federação em relação ao
território nacional;
VI – 7% (sete por cento) do total será
entregue aos Estados e Distrito Federal de
acordo com a proporção de unidades de conservação e áreas indígenas em relação à superfície territorial da Unidade da Federação;
VII – 11% (dez por cento) do total será
entregue aos Estados e Distrito Federal de
acordo com a proporção inversa do Produto
Interno Bruto (PIB) de cada Unidade da Federação, sendo obedecido o limite máximo de
10% (dez por cento) de fator de partilha, e a
fração restante redistribuída aos demais Estados e Distrito Federal.
§ 1º As fórmulas, sistemáticas de distribuição e fontes às quais se referem este artigo são
definidas no Anexo a esta Lei Complementar.
§ 2º A distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal – FPE obedecerá à seguinte regra
adicional de distribuição:
I – 85% (oitenta e cinco por cento) dos
recursos serão destinados às Unidades da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive o Distrito Federal;
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II – 15% (quinze por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Sul e
Sudeste.
§ 3º Caberá ao Tribunal de Contas da
União divulgar anualmente, até a data de 31
de agosto, os coeficientes individuais de partilha dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Art. 2º B. A aplicação dos critérios estabelecidos no art. 2ºA. será gradual durante o
período de 5 (cinco) anos contados a partir
do exercício de 2013, obedecendo à seguinte
correlação:
I – no primeiro ano, 5% (cinco por cento)
da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal –
FPE de acordo com o art. 2ºA. e 95% (noventa
e cinco por cento) conforme o art. 2º;
II – no segundo ano, 15% (quinze por
cento) da distribuição dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE de acordo com o art. 2ºA. e 85%
(oitenta e cinco por cento) conforme o art. 2º;
III – no terceiro ano, 35% (trinta e cinco
por cento) da distribuição dos
recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE de acordo com o art. 2ºA.e 65% (sessenta e cinco por
cento) conforme o art. 2º;
IV – no quarto ano, 55% (cinquenta e
cinco por cento) da distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE de acordo com o art.
2ºA. e 45% (quarenta e cinco por cento) conforme o art. 2º;
V – no quinto ano, 70% (setenta por cento) da distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal
– FPE de acordo com o art. 2ºA. e 30% (trinta
por cento) conforme o art. 2º;
VI – a partir do sexto ano, 100% (cem por
cento) da distribuição dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE de acordo com o art. 2ºA.”
Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.
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Justificação
O Supremo Tribunal Federal (STF), provocado por
diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs
nºs 875, 1987, 3243 e 2727), declarou inconstitucional o
atual método de partilha do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE), então previsto no
art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro
de 1989, fixando prazo até 31 de dezembro de 2012
para que o Congresso aprove nova fórmula de partilha.
Decidiu, outro mais, que a tabela de repartição
do FPE, congelada por mais de 20 (vinte) anos, não
promove o equilíbrio socioeconômico entre Estados e
Distrito Federal na transferência de receitas.
O FPE foi originariamente estabelecido pelo art.
21 da Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e tem-se afirmado como importante mecanismo na temática
da repartição de receitas no planisfério constitucional
subsequente, inclusive com previsão maior, no art.
159, I, a, da CF/88.
Tem-se por inafastável princípio, aplicável à temática, da redução das disparidades regionais pelo
equilíbrio socioeconômico da repartição de receitas
tributárias, tendo, conforme a experiência constitucional tem demonstrado, sempre por fonte os impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza (IR) e
sobre produtos industrializados (IPI).
Segundo regras estabelecidas desde 2007 pelo
Poder Constituinte Derivado (conforme dicção da EC
nº 55), no Capítulo de Repartição das Receitas Tributárias da Constituição Federal, a União deve entregar
ao FPE 21,5% das receitas provenientes da arrecadação do IR e do IPI.
Tem-se notícia de que em 2010, pelo FPE, transferiu-se o equivalente a 1,1% do PIB (R$ 39 bilhões). Em
Estados de base tributária mais estreita, como Amapá,
Roraima, Acre e Tocantins, o FPE tem demonstrado
ser a principal fonte de recursos, representando quase metade da receita desses entes federativos. Já nos
mais desenvolvidos, como São Paulo, não representa
mais que 1% da receita.
Com o advento da Constituição de 1988, ademais,
com a exigência que é imputada ao Legislador pelo art.
34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), porquanto seja o comando normativo previsto
no art. 159, I, a, da CF/88, norma de eficácia limitada,
a demanda por uma lei complementar (exigência do
art. 161, II, da CF/88) foi sanada emergencialmente
com a vigência da Lei Complementar nº 62, de 28 de
dezembro de 1989.
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A importância da matéria, dada à própria sustentabilidade do pacto federativo, exigia o estabelecimento de lei do referido quilate o quanto antes. Não
consubstanciando, na ocasião, planisfério político salutar ao debate, optou-se por uma tabela provisória,
que plasmara os coeficientes individuais de partilhas
dos Estados-membros e do Distrito Federal.
Tendo-se a perspectiva de que se tratava de algo
provisório, haja vista a previsão no § 1º, do art. 2º, da
Lei Complementar nº 62/89, de que os coeficientes
individuais de participação dos Estados e do Distrito
Federal, no FPE, seriam tão-só aplicados até o exercício de 1991, constando inclusive no Anexo Único da
Lei Complementar.
Portanto, desde 1989 o FPE é distribuído com
base em cotas fixas (que são os coeficientes individuais
de partilha indicados no Anexo da Lei Complementar
nº 62/89), isto é, os Estados e o Distrito Federal vêm
recebendo um percentual fixo dos recursos do Fundo.
Anteriormente, vigia um sistema em que as cotas eram recalculadas anualmente, com base em variações da renda per capita e da população de cada
Estado. Assim, Estados que se desenvolvessem mais
vagarosamente ou tivessem maior crescimento populacional passariam a receber uma parcela maior dos
recursos do Fundo.
Com efeito, assim como já referido, a Lei Complementar nº 62/89 traz fórmula de partilha que atende
ao disposto no art. 34, do ADCT. Determinando-se ao
Congresso o prazo de um ano para regulamentar os
arts. 159 e 161, da CF, de modo a promover, em última
análise, o equilíbrio socioeconômico entre os Estados
e do Distrito Federal.
Portanto, o que deveria ser provisório (até 1991),
acabou por perpetuar-se. Não atendendo à exigência
constitucional de elaboração de lei específica aos idos
de 1992 para estipular forma de rateio, com dados levantados pelo censo de 1990.
Essa questão foi ponto fulcral a que o STF declarasse, em fevereiro de 2010, a inconstitucionalidade da
inquinada Lei Complementar, no tocante aos critérios
de rateio do FPE. Estabelecendo, porém, sua vigência
até 31 de dezembro de 2012.
Declarada a inconstitucionalidade, nos termos expostos, o CONFAZ determinou a criação de grupo de
estudo a fornecer subsídios técnico-jurídicos ao tema.
Deu-se a criação do Grupo de Trabalho Especial do
Fundo de Participação dos Estados (GEFPE), gerando o documento “Novos Critérios para Determinação
dos índices de Distribuição do Fundo de Participação
dos Estados”.
O referido estudo fornece critérios importantes
para o presente esboço de repartição, a que se estabe-

03782 Terça-feira 28

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

lece com base na razoabilidade e proporcionalidade, a
fim de, além de apresentar alternativa ao atual critério
de repartição, atende-se à necessidade de marco legal
à matéria em comento.
Dessa forma, no intuito de regulamentar de forma
mais condizente com a realidade brasileira, propomos
os seguintes critérios para repartição do FPE:
1. Em relação ao IDH:
– 27% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com a distância existente
entre o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
registrado por uma unidade da Federação brasileira e
o IDH da própria unidade da Federação;
– 12% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com a evolução decenal do
IDH de cada unidade da Federação;
2. Em função da Renda:
– 14% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com o inverso da renda per
capita de cada unidade da Federação
3. Em função da População:
– 23% do total serão entregues aos estados e
ao Distrito Federal de acordo com a proporção populacional de cada unidade da Federação;
4. Em razão da Área:
– 6% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com a proporção da superfície territorial de cada unidade da Federação em relação ao território nacional;
5. Em razão de Reservas:
– 7% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com a proporção de unidades de conservação e áreas indígenas em relação à
superfície territorial da unidade da Federação;
6. Em função do PIB:
– 11% do total serão entregues aos estados e ao
Distrito Federal de acordo com a proporção inversa do
Produto Interno Bruto (PIB) de cada unidade da Federação, sendo obedecido o limite máximo de 10% de
fator de partilha, e a fração restante redistribuída aos
demais estados e ao Distrito Federal.
7. Os limites máximos gerais, como regra adicional de repartição, são mantidos idênticos aos que se
já se apresentavam na Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 2012:
– 85% dos recursos serão destinados às unidades
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, inclusive o Distrito Federal;
– 15% às unidades da Federação integrantes das
regiões Sul e Sudeste.
No tocante à necessidade de aplicação gradual
dos critérios acima informados, inclui-se o art. 2ºB,
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de sorte a engendrar esforços a uma salutar regra de
transição, que perdurará durante um quinquênio.
Ante o exposto, com o fito de estabelecer critérios ao FPE, em consonância com a atual situação
socioeconômica do país, apresentamos este Projeto
de Lei Complementar.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Rose de Freitas – PMDB/ES.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 159. A União entregará:
I – Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:
I – Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
[...]
Art. 161. Cabe à lei complementar:
[...]
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os
critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso
I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico
entre Estados e entre Municípios;
[...]
TÍTULO X
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em
vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao
da promulgação da Constituição, mantido, até então,
o da Constituição de 1967, com a redação dada pela
Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores.
[...]

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 2º – O Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios obedecerão às seguintes determinações:
[...]
II – o percentual relativo ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de
um ponto percentual no exercício financeiro de 1989
e, a partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto
por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993
o percentual estabelecido no art. 159, I, “a”;
LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências.
O Presidente Da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, de que tratam as
alíneas a e b do inciso I do art. 159 da Constituição, far-se-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante
o disposto nos incisos II e III do art. 161 da Constituição.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo das transferências,
além do montante dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados
administrativa ou judicialmente, com a correspondente
atualização monetária paga.
Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos
da seguinte forma:
I – 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste;
II – 15% (quinze por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões Sul e Sudeste.
§ 1° Os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE a
serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante
desta Lei Complementar.
§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem
a partir de 1992, serão fixados em lei específica , com
base na apuração do censo de 1990.
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§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.
Art. 3° Ficam mantidos os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE. (Redação dada pela LCP nº 71,
de 03/09/92)
Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
a vigorarem a partir de 1992, com base na apuração
do Censo de 1990.
Art. 4° A União observará, a partir de março de
1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e
Municípios, dos recursos do Fundo de Participação:
I – recursos arrecadados do primeiro ao décimo
dia de cada mês: até o vigésimo dia;
II – recursos arrecadados do décimo primeiro ao
vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia;
III – recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês
subseqüente.
§ 1° Até a data prevista no caput deste artigo, a
União observará os seguintes prazos máximos:
I – recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o décimo quinto dia do mês
subseqüente;
II – recursos arrecadados do vigésimo primeiro
dia ao final de cada mês: até o vigésimo dia do mês
subseqüente.
§ 2° Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos
neste artigo.
Art. 5° O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da
União, a classificação das receitas que lhes dão origem.
Parágrafo único. No caso de criação e instalação
de Município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos coeficientes individuais de participação dos
demais Municípios do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
Art. 6° A União divulgará mensalmente os montantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeitos de distribuição através dos Fundos de Participação e os valores das liberações por Estado e Município,
além da previsão do comportamento dessas variáveis
nos 3 (três) meses seguintes ao da divulgação.
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Art. 7° A União, através do Ministério da Fazenda,
e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas respectivas áreas de competência, as normas e instrução
complementares necessárias ao pleno cumprimento
do disposto nesta Lei Complementar.
Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor a
partir do primeiro mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República.
ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR
No 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Acre 3,4210
Amapá 3,4120
Amazonas 2,7904
Pará 6,1120
Rondônia 2,8156
Roraima 2,4807
Tocantins 4,3400
Alagoas 4,1601
Bahia 9,3962
Ceará 7,3369
Maranhão 7,2182
Paraíba 4,7889
Pernambuco 6,9002
Piauí 4,3214
Rio Grande do Norte 4,1779
Sergipe 4,1553
Distrito Federal 0,6902
Goiás 2,8431
Mato Grosso 2,3079
Mato Grosso do Sul 1,3320
Espírito Santo 1,5000
Minas Gerais 4,4545
Rio de Janeiro 1,5277
São Paulo 1,0000
Paraná 2,8832
Rio Grande do Sul 2,3548
Santa Catarina 1,2798
PROJETO DE LEI Nº 3.262, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Dispõe sobre a inclusão dos serviços
postais como atividade essencial e sobre o
exercício de greve dos trabalhadores nos
serviços e atividades essenciais, definindo
o percentual mínimo do efetivo para o atendimento integral das necessidades essenciais e inadiáveis da comunidade.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O inciso VII do Art. 10, e o caput do Art.
11, ambos da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10.................................................. ”
VII – telecomunicações e serviços postais;
.............................................................. ”
“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com o ente empregador, manterá em atividade equipes de
trabalhadores que correspondam no mínimo
a 70% (setenta por cento) do efetivo, a fim de
garantir, durante a greve, a prestação integral
dos serviços indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade.
..................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Trata o presente projeto de lei de alterar o art.
11 da Lei n° 7.783, de 28 de junho de 1989, a qual
dispõe sobre o exercício do direito de greve, define
as atividades essenciais, regula o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras
providências. A alteração tem como objetivo determinar a obrigatoriedade de um efetivo mínimo de trabalhadores (públicos ou privados) nos serviços públicos
essenciais e de atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
O direito de greve decorre do direito ao trabalho.
Não é sua polaridade, mas está contido no próprio
direito ao trabalho como sua “negação”. O direito ao
trabalho contém o direito de negar-se a trabalhar em
condições que não respondem as necessidades sociais mínimas, que são historicamente relativizadas
em cada formação social determinada.
O direito de greve dos trabalhadores regidos
pela Consolidação das Leis di Trabalho (CLT) está
reconhecido pela Constituição Federal em seu artigo
9º: “é assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”; e estabelece no seu parágrafo único que “a lei
definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade”.
Em consequência, temos a Lei 7.783 de 28 de
junho de 1989, que regula o exercício do direito de greve na esfera da iniciativa privada, define as atividades
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essenciais e regula o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade. Veja-se:
Art. 10 São considerados serviços ou atividades
essenciais:
I – tratamento e abastecimento de água;
produção e distribuição de energia elétrica,
gás e combustíveis;
II – assistência médica e hospitalar;
III – distribuição e comercialização de
medicamentos e alimentos;
IV – funerários;
V – transporte coletivo;
VI – captação e tratamento de esgoto
e lixo;
VII – telecomunicações;
VIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais
nucleares;
IX – processamento de dados ligados a
serviços essenciais;
X – controle de tráfego aéreo;
XI compensação bancária.
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e
os trabalhadores ficam obrigados, de comum
acordo, a garantir, durante a greve, a prestação
dos serviços indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade.
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.
Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou
os trabalhadores, conforme o caso, obrigados
a comunicar a decisão aos empregadores e
aos usuários com antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas da paralisação.
Por outra banda, o direito de greve do servidor público, com vínculo estatutário, também
foi reconhecido pela Carta Magna, em seu artigo 37, inciso VII, in verbis: “VII – o direito de
greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica”.
Celso Antônio Bandeira de Mello entende tratar-se de norma de eficácia contida, ao argumento que a
greve do servidor público era proibida e agora é prevista
na própria Constituição, sendo, portanto, permitida. Se
se condicionar o direito de greve do servidor público
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à edição de lei específica, o trabalhador será privado
do referido direito. Antônio Álvares da Silva (apud Aline Daniela Florêncio Laranjeira, 2003) leciona que
foi reconhecido “ao servidor público civil o direito de
greve e não existindo a lei específica referida no texto
constitucional para definir-lhe os termos e limites, o
direito será exercido de forma ilimitada”, encontrando
contenção apenas nas garantias constitucionais, nas
leis de ordem pública, no ilícito civil e penal e nas disposições administrativas da Lei n. 8112/90.
Diógenes Gasparini (2006. p. 195) comunga do
entendimento supra, juntamente com o de José Afonso da Silva, no sentido de ser “a norma em apreço é
de eficácia contida (a que tem aplicabilidade imediata, integral, plena, não obstante possa ter seu alcance
reduzido pela legislação infraconstitucional). Essa lei
ainda não foi editada. Não obstante isso, o direito de
greve do servidor público é exercitável, ressalvadas
apenas as necessidades inadiáveis da comunidade,
identificadas segundo critérios de razoabilidade”. O
ilustre professor nos apresenta ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar Recurso de Mandado
de Segurança n° 2.677.
Com efeito, nesse acórdão restou assentado que
o servidor público, independente da lei complementar,
tem o direito público, subjetivo, constitucionalizado
de declarar a greve. Na ausência de lei específica,
tomar-se-ão para suprir a lacuna os princípios jurídicos e a legislação que disciplinar a matéria. Em razão
desta ausência, o Supremo Tribunal Federal (STF)
manifestou-se sobre o assunto em sede de Mandado
de Injunção (MI).
O remédio constitucional do Mandado de Injunção
(CF/88: art. 5°, LXXI; Lei n° 8.038/90) será concedido
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania. ao Tribunal cabe apenas dar
ciência da omissão legislativa ao Poder Legislativo para
que seja suprida, constituindo o Estado em mora para
fins de indenização, pois o Mandado de Injunção não
autoriza ao Poder Judiciário editar norma, para suprir a
omissão legislativa e fazer valer o direito fundamental,
até que o Poder Legislativo assim o fizer.
Contudo, o STF No dia 25 de outubro de 2007 o
Supremo Tribunal Federal julgou os Mandados de Injunção 670, 708 e 712. Ações ajuizadas, respectivamente,
pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado
do Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa
(Sintem) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciário do estado do Pará (Sinjep). E nestes MI o
Supremo regulamentou o direito de greve dos servi-
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dores públicos, determinando que a Lei de Greve que
regulamenta as paralisações na iniciativa privada passe
a valer também para os servidores públicos, enquanto
o Congresso Nacional não legislar sobre o assunto.
O então presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sr. Cezar Britto, afirmou que o
“Supremo não inovou, não criou, apenas regulamentou
no Brasil. (...) Essa é uma decisão importante, independentemente do mérito da decisão, se é boa ou não
para o servidor público, se garante ou não a essencialidade do serviço, ela é importante porque preenche
um vazio legislativo”. A decisão pretoriana permitirá,
inclusive, que o órgão público atingido por greve peça
a um tribunal a decretação de sua ilegalidade, a proibição de piquetes, a desocupação de locais e a autorização para não pagar os dias parados.
Na Câmara dos Deputados pode-se citar o Projeto de Lei nº 4.497/2001, da Deputada Rita Camata,
que dispõe sobre os termos e limites do exercício do
direito de greve pelos servidores públicos; mas, devido
a complexidade do assunto, não foi alcançada, ainda,
uma solução adequada. Encontram-se apensados
ao Projeto de Lei nº 4.497/2001 os Projetos de Lei
de nº 5662/2001, 6032/2002, 6141/2002, 6668/2002,
6775/2002, 1950/2003, 981/2007 e 3670/2008.
Na realidade, não devem ser poucas as dificuldades que o legislador federal enfrentará para regulamentar a greve do servidor público; não é especialmente
por se tratar de servidor público, cuja continuidade fica
rompida com a paralisação; se fosse essa a dificuldade,
poderia ser contornada da mesma forma por que o foi
nos artigos 10 a 13 da Lei n° 7.783/89, que cuida dos
serviços considerados essenciais e estabelece normas que asseguram a sua continuidade em períodos
de greve. E, neste caso, aplicável a todos os trabalhadores, seja do setor privado, ou seja, do setor público.
O que se impõe fazer é regular a obrigatoriedade
de um efetivo mínimo de trabalhadores (públicos ou
privados) nos serviços públicos essenciais e de atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Variadas são as decisões dos tribunais brasileiros
que aferem a obrigatoriedade dos grevistas de manutenção de uma equipe mínima de trabalhadores 70%
(setenta por cento) do efetivo nos horários de maior
demanda, e de 50% (cinquenta por cento) do efetivo
nos horários regulares.
Cabe asseverar, porém, que os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade – necessidades aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência,
a saúde ou a segurança da população (art. 11, caput
e seu parágrafo único), sempre pedem pela maior demanda – quanto mais em médias, grandes cidades e
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regiões metropolitanas, onde, por exemplo, a mobilidade
urbana está associada ao exercício do trabalho; sem
transporte público, não há como o trabalhador chegar
ao seu emprego. Ademais, diga-se da inafastabilidade
dos serviços de saúde e de saneamento básico.
De outra, não menos importante é arrolar os serviços postais, juntamente com a telecomunicações,
como serviço ou atividade essencial à comunidade, cuja
manutenção regular tem-se inafastável à continuidade
das variadas relações sociais e comerciais. Não pode
a sociedade brasileira ficar à mercê de circunstâncias
prejudiciais como aquelas ocorridas no ano de 2011,
tais como as dificuldades para pagamento de contas,
recebimento de mercadorias etc.
Portanto, tem-se imperiosa as alterações na Lei
n° 7.783/90: (a) do inciso VII do art. 10 para incluir os
serviços postais; e (b) o caput do art. 11, ora aplicável
aos trabalhadores do setor privado e do setor público,
para determinar a obrigatoriedade de um efetivo mínimo de trabalhadores 70% (setenta por cento) nos
serviços públicos essenciais e de atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
Por isso, vimos solicitar o decisivo apoio de nossos
pares desta Casa para, no mais breve prazo possível,
transformar nossa proposição em Lei, garantindo, assim, a tranquilidade aos usuários de serviços públicos,
e a satisfação dos trabalhadores.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputado Onofre Santo Agostini, PSD/SC.
PROJETO DE LEI Nº 3.263, DE 2012
(Do Sr. Eduardo Cunha)
Altera dispositivos da 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”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 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, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 13...................................................
...............................................................
§ 5º as aplicações em Títulos da Dívida
Pública cuja remuneração exceda obrigação
disposta no caput, terão creditadas nas contas
vinculadas o respectivo excedente;
§ 6º serão incorporadas às contas vinculadas as multas e juros moratórios excedentes
a 3% ao ano, devidos em função de recolhimentos com atraso.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A idéia da criação do Fundo teve como base o
estímulo de aplicações que não só tivessem retorno
assegurado, como cumprissem a função social de geração de empregos e políticas públicas voltadas aos
mais necessitados.
Para tanto, o trabalhador recebe uma remuneração abaixo do mercado, não justificando assim que
os recursos eventualmente aplicados em Títulos da
Dívida Pública, cuja remuneração obedece às regras
de mercado, não tenham os seus ganhos disponibilizados ao empregado.
O presente projeto tem o objetivo de garantir aos
trabalhadores a remuneração integral dos recursos
aplicados em Títulos da Dívida Pública, perfazendo
a mesma remuneração hoje prevista para as demais
aplicações.
O projeto também transfere recursos advindos
das multas e juros moratórios, decorrentes do atraso
de recolhimento do empregador, para benefício integral do trabalhador.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputado Eduardo Cunha.
PROJETO DE LEI Nº 3.264, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Acrescente-se o § 7º ao Art. 105 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° – O art. 105 da Lei 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro) passa a vigorar acrescentando-se o
seguinte §7º.
“Art. 105 ................................................
§6º..........................................................
§7º. – É facultado para veículo automotor, elétrico, reboque e semirreboque fabricado
no Brasil, ser licenciado e transitar nas vias
abertas à circulação sem estar equipado com
extintor de incêndio. (NR)
Art. 2º– Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo facultar os veículos fabricados no Brasil para transitarem
em vias abertas sem estar equipados com extintor de
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incêndio, o que não é possível com atual Resolução
do CONTRAN.
Os países que adotam o extintor de incêndio como
item de segurança são os chamados países “emergentes”: Brasil, Chile, Argentina etc. Na maior parte
do mundo, é facultativo o uso do equipamento, como
por exemplo, na Alemanha, Bélgica, Japão, França,
Itália e Noruega.
Nos Estados Unidos e na Suécia, onde as leis
de segurança no trânsito são as mais rigorosas e eficientes do mundo, o extintor veicular não é obrigatório.
Vale lembrar que os veículos fabricados no Brasil são equipados com um sistema que interrompe a
passagem de combustível em caso de colisão, chamado de “Válvula Inercial”, e dispositivos que cortam
a corrente elétrica não havendo possibilidade do veículo vir a incendiar mesmo colidindo. Caso aconteça o
improvável, o extintor não dispõe de pó químico seco
suficiente para apagar as chamas.
Veja-se que mesmo havendo sinistros, a experiência mostra que o equipamento, nessa hipótese,
que a tendência do condutor é entrar em pânico e se
afastar do veículo.
Ressalte-se que com o fim da obrigatoriedade
do extintor de incêndio nos veículos, os custos serão
reduzidos na linha de montagem de forma relevante,
beneficiando milhões de brasileiros que poderão comprar veículos com preço inferior.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. – Deputado Onofre Santo Agostini, PSD/SC.
PROJETO DE LEI Nº 3.265, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 322/2010
Ofício nº 153/2012 (SF)
Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de
1978, para dispor sobre a regulamentação
das profissões de DJ ou Profissional de
Cabine de Som DJ (disc jockey) e Produtor
DJ (disc jockey).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 6º, 7º, 11, 12, 21, 24 e 27
da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O exercício das profissões de Artista, de Técnico em Espetáculos de Diversões,
de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ
(disc jockey) e de Produtor DJ (disc jockey)
é regulado por esta Lei.” (NR)
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“Art. 2º ...................................................
...............................................................
III – DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc jockey), o profissional que cria
seleções de obras fixadas e de fonogramas,
impressos ou não, organizando e dispondo
seu conteúdo, executando essas seleções e
divulgando-as ao público, por meio de aparelhos eletromecânicos ou eletrônicos ou por
outro meio de reprodução;
IV – Produtor DJ (disc jockey), o profissional que manipula obras fonográficas, impressas ou não, cria ou recria versões e executa
montagens sonoras para a criação de obra
inédita, originária ou derivada.
§ 1º Os profissionais referidos nos incisos
III e IV também atuam na fixação e colocação
de obras para o público.
§ 2º As denominações e descrições das
funções em que se desdobram as atividades
do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc jockey) e do Produtor DJ (disc
jockey) constarão do Regulamento desta Lei.”
(NR)
“Art. 6º O exercício das profissões de Artista, de Técnico em Espetáculos de Diversões,
de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ
(disc jockey) e de Produtor DJ (disc jockey)
requer prévio registro na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego, o qual terá
validade em todo o território nacional.” (NR)
“Art. 7º Para o registro do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou
Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey) e do Produtor DJ (disc jockey), é necessária a apresentação de:
...............................................................
II – diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2º Grau de
Ator, Contrarregra, Cenotécnico, Sonoplasta,
Disc Jockey ou outras semelhantes, reconhecidas na forma da lei;
...............................................................
§ 3º O DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc jockey) e o Produtor DJ (disc
jockey), se estrangeiros, são dispensados das
condições exigidas neste artigo, desde que sua
permanência no território nacional não ultrapasse o período de 60 (sessenta) dias.” (NR)
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“Art. 11. A cláusula de exclusividade não
impedirá o Artista, o Técnico em Espetáculos
de Diversões, o DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey) e o Produtor DJ
(disc jockey) de prestar serviços a outro empregador em atividade diversa da ajustada no
contrato de trabalho, desde que em outro lugar
e sem que se caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi assinada a cláusula de
exclusividade.” (NR)
“Art. 12. O empregador poderá utilizar trabalho de profissional, mediante nota contratual, para substituição de Artista, de Técnico em
Espetáculos de Diversões, de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey) ou de
Produtor DJ (disc jockey), ou para prestação
de serviço eventual, por prazo não superior a
7 (sete) dias consecutivos, vedada a utilização
desse mesmo profissional, nos 60 (sessenta)
dias subsequentes, por essa forma, pelo mesmo empregador.
......................................................” (NR)
“Art. 21. .................................................
...............................................................
VI – DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc jockey) e Produtor DJ (disc
jockey): 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
......................................................” (NR)
“Art. 24. É livre a criação interpretativa
do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc jockey) e do Produtor DJ (disc
jockey), respeitado o texto da obra.” (NR)
“Art. 27. Nenhum Artista, Técnico em Espetáculos de Diversões, DJ ou Profissional de
Cabine de Som DJ (disc jockey) e Produtor
DJ (disc jockey) é obrigado a interpretar ou
participar de trabalho que possa pôr em risco
sua integridade física ou moral.” (NR)
Art. 2º É assegurado o direito ao atestado de que
trata o inciso III do art. 7º da Lei nº 6.533, de 1978, ao
DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc jockey)
e ao Produtor DJ (disc jockey) que, até a data da publicação desta Lei, tenha exercido comprovadamente
a respectiva profissão.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 2012. –
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03867

3868 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03869

3870 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03871

3872 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03873

3874 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03875

3876 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03877

3878 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03879

3880 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03881

3882 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03883

3884 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03885

3886 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03887

3888 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03889

3890 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03891

3892 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03893

3894 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03895

3896 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03897

3898 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03899

3900 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03901

3902 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03903

3904 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03905

3906 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03907

3908 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03909

3910 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03911

3912 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03913

3914 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03915

3916 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03917

3918 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03919

3920 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03921

3922 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03923

3924 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03925

3926 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03927

3928 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03929

3930 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03931

3932 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03933

3934 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03935

3936 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03937

3938 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03939

3940 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03941

3942 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03943

3944 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03945

3946 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03947

3948 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03949

3950 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03951

3952 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03953

3954 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03955

3956 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03957

3958 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03959

3960 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03961

3962 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03963

3964 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03965

3966 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03967

3968 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03969

3970 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03971

3972 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03973

3974 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03975

3976 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03977

3978 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03979

3980 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03981

3982 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03983

3984 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03985

3986 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03987

3988 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03989

3990 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03991

3992 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03993

3994 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03995

3996 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03997

3998 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

03999

4000 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04001

4002 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04003

4004 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04005

4006 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04007

4008 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04009

4010 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04011

4012 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04013

4014 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04015

4016 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04017

4018 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04019

4020 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04021

4022 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04023

4024 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04025

4026 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04027

4028 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04029

4030 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04031

4032 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04033

4034 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04035

4036 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04037

4038 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04039

4040 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04041

4042 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04043

4044 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04045

4046 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04047

4048 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04049

4050 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04051

4052 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04053

4054 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04055

4056 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04057

4058 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04059

4060 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04061

4062 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04063

4064 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04065

4066 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04067

4068 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04069

4070 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04071

4072 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04073

4074 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04075

4076 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04077

4078 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04079

4080 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04081

4082 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04083

4084 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04085

4086 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04087

4088 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04089

4090 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04091

4092 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04093

4094 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2011

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04095

4096 Terça-feira 16
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INDICAÇÃO Nº 2.608, DE 2012
(Do Sr. Celso Maldaner)
Sugere o envio de projeto de lei ou
medida provisória dispondo sobre a concessão ao servidor público federal civil de
licença-paternidade nos mesmos moldes
da licença-maternidade em caso de falecimento da mãe ou invalidez decorrente de
complicações no parto.
Excelentíssima Senhora Presidente da República:
O Poder Judiciário, em recente decisão noticiada
pela imprensa, reconheceu o direito à licença-paternidade nos moldes da licença-maternidade ao servidor
público, pai de recém-nascido cuja mãe faleceu logo
após o seu nascimento. É verdade que ainda se trata
de uma decisão em primeira instância e que pode ser
revista posteriormente. No entanto, a questão judicial
é menos importante nesse momento, até mesmo porque a decisão acerca do referido pleito não tem caráter abstrato, aplicando-se somente ao servidor que
propôs ação.
O importante é verificar o mérito da decisão, que
chama à atenção valores protegidos pela nossa Constituição. A licença-maternidade não pode ser vista como
um direito da mãe, mas sim da criança, que necessita,
principalmente nos seus primeiros meses de vida, de
atenção em tempo integral para o sua sobrevivência
e bom desenvolvimento. Esse foi o espírito da Carta
Magna ao estabelecer a licença à gestante. O art. 227
deixa claro que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação etc.
Uma vez que a mãe tenha falecido logo após o
parto ou esteja impossibilitada de dar ao recém-nascido os cuidados fundamentais que ele necessita, outra
pessoa terá que assumir esse ônus. Se a responsabilidade recair sobre o pai, cremos que é dever do Estado dar a ele as condições mínimas para o exercício
desse mister.
No caso do servidor público, a iniciativa de lei,
segundo o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, é privativa da Sra. Presidente da República. Portanto, sugerimos o envio, ao Congresso
Nacional, de projeto de lei ou medida provisória, alterando o art. 208 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para conceder ao servidor público licença-paternidade nos moldes da licença-maternidade em
caso de falecimento da mãe ou invalidez decorrente
de complicações no parto.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputado Celso Maldaner.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.747 DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de
Brasileia, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Brasileia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.748, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Assis
Brasil, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
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Sendo assim, REQUEIRO, que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Assis Brasil, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.749, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Acrelândia, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Acrelândia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.750, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessida-
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des de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Senador
Guiomard, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Senador Guiomard , no Estado do Acre, e
correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.751, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de
Tarauacá, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
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Todas essas informações são referentes ao Município de Tarauacá , no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.752, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de
Xapuri, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Xapuri , no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.753, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Manuel
Urbano, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Manuel Urbano, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.754, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre, no
período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre,
e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.755, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Porto
Walter, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Porto Walter, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.756, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Porto
Acre, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
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Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Porto Acre, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.757, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades
de calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Jordão, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Jordão, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.758, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
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das enchentes, para o município de Feijó, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Feijó, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.759, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
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Todas essas informações são referentes ao Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.760, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.760, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades
de calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Capixaba, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se re-
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petem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Capixaba, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.762, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de
Bujari, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Bujari, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.763, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Sena
Madureira, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Sena Madureira , no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.764, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Rio
Branco, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
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Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Rio Branco, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.765, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Rodrigues Alves, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Rodrigues Alves, no Estado do Acre, e
correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2012.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.766, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
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verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Santa
Rosa do Purus, no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Santa Rosa do Purus, no Estado do Acre,
e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.767, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério da
Integração Nacional sobre os repasses de
verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência
das enchentes, para o município de Mâncio Lima, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
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Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Mâncio Lima, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.768, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Xapuri, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Xapuri , no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.769, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Tarauacá, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
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Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Tarauacá , no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.770, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Senador
Guiomard, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Senador Guiomard , no Estado do Acre, e
correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.771, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Sena Madureira, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Sena Madureira , no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.772, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Santa Rosa
do Purus, no Estado do Acre, no período
de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
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Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Santa Rosa do Purus, no Estado do Acre,
e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.773, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Rodrigues
Alves, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Rodrigues Alves, no Estado do Acre, e
correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.774, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Rio Branco, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Rio Branco, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.775, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes,
para o município de Porto Walter, no Estado
do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Porto Walter, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.776, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Porto Acre, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Porto Acre, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.777, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Plácido de
Castro, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
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Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Plácido de Castro, no Estado do Acre, e
correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.778, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Marechal
Thaumaturgo, no Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Marechal Thaumaturgo, no Estado do Acre,
e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.779, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Manuel Urbano, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Manuel Urbano, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.780, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Mâncio Lima, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Mâncio Lima, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.781, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Jordão, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Jordão, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.782, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Feijó, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
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Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Feijó, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.783, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Epitaciolândia, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.784, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Cruzeiro
do Sul, no Estado do Acre, no período de
2005 a 2011.
Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.785, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Capixaba, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Capixaba, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.786, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério
das Cidades sobre os repasses de verbas
destinadas a atender as necessidades de
calamidade pública em decorrência das
enchentes, para o município de Bujari, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Bujari, no Estado do Acre, e correspondente
ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.787, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Brasiléia, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
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Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Brasiléia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.788, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes,
para o município de Assis Brasil, no Estado
do Acre, no período de 2005 a 2011
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO, que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Assis Brasil, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.789, DE 2012
(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações ao Ministério das
Cidades sobre os repasses de verbas destinadas a atender as necessidades de calamidade pública em decorrência das enchentes, para o município de Acrelândia, no
Estado do Acre, no período de 2005 a 2011.
Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do
Regimento Interno, e tendo em vista que anualmente
a situação de enchentes e calamidade pública se repetem ano a ano, e não é tornado público a prestação
de contas desses recursos repassados ao Estado e
as Prefeituras.
Sendo assim, REQUEIRO que nos sejam informados as quantidades de recursos e as devidas prestações de contas desses repasses contendo:
Total dos valores repassados;
Plano de Execução de Obras;
Cronograma de execução;
Prestação de contas; e.
Pendências
Todas essas informações são referentes ao Município de Acrelândia, no Estado do Acre, e correspondente ao período de 2005 a 2011.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputada Antônia Lúcia, PSC/AC.
REQUERIMENTO Nº 4.381, DE 2012
(Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer ao
Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora
Raquel Teixeira, que “Dispõe sobre a qualidade da
educação básica e a responsabilidade dos gestores
públicos na sua Promoção” - PL742006 (Lei de responsabilidade educacional)
Solicita prorrogação do prazo da Comissão para proferir parecer ao PL 7.420/06
e apensados.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a prorrogação por cinco sessões, do prazo
desta Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, da Sra. Professora Raquel Teixeira, que “dispõe sobre a qualidade da
educação básica e a responsabilidade dos gestores
públicos na sua promoção”.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012. –
Deputado Newton Lima – PT/SP, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 4.382, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Requer inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 555A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, que “revoga
o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de
2003”, acabando com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados
(Contribuição de Inativos).
Senhor Presidente,
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Requeiro a Vossa Excelência, a inclusão na Pauta de votação desta Casa a Proposta de Emenda à
Constituição nº 555-A, de 2006, que “revoga o art. 4º
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”, acabando
com a cobrança de contribuição previdenciária sobre
os proventos dos servidores públicos aposentados
(Contribuição de Inativos).
Sala das Sessões 27 de fevereiro de 2012. –
Amauri Teixeira, Deputado Federal (PT-BA),
REQUERIMENTO N° 4.383, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Requer a inclusão na Ordem do Dia a
Proposta de Emenda à Constituição nº 544
de 2002, que “Cria os Tribunais Regionais
Federais de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões.”
Senhor Presidente,
Nos Termos do art.114, inciso XIV e art.157, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do
Dia do Plenário a Proposta de Emenda à Constituição
nº 544 de 2002, do Senado Federal. A priorização na
votação desta matéria se justifica pela necessidade de
dar agilidade no julgamento de processos oriundos das
regiões citadas na referida proposição.
Sala das Sessões 27 de fevereiro de 2012. –
Amauri Teixeira, Deputado Federal (PT-BA),
REQUERIMENTO N° 4.384, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Requer inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei Nº 3299 de 2008, que altera
o artigo 29 da lei 8.213, de 24 de julho de
1991, e revoga os artigos 3º, 5º, 6º e 7º da
lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, modificando a forma de cálculo dos benefícios
da Previdência Social.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência que seja incluída na Ordem do Dia do Plenário o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, do Senado
Federal (PLS nº 296/2003), que altera o artigo 29 da
lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e revoga os artigos
3º, 5º, 6º e 7º da lei 9.876, de 26 de novembro de
1999, modificando a forma de cálculo dos benefícios
da Previdência Social, uma vez que a presente proposição acaba com o Fator Previdenciário e estende
às aposentadorias e pensões os mesmos critérios de
reajuste do salário mínimo.
Sala das Sessões 27 de fevereiro de 2012. –
Amauri Teixeira, Deputado Federal (PT-BA),
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DESPACHOS DO PRESIDENTE EM
PROPOSIÇÕES:
AVISO Nº 9, DE 2012
(Do Banco Central Do Brasil)
Encaminha ao Congresso Nacional o
demonstrativo das emissões do real referentes ao quarto trimestre de 2011, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas,
bem como o relatório da execução da programação monetária
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, AMBAS PARA CONHECIMENTO. APÓS, ARQUIVE-SE.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 98, DE 2011
(Da Sra. Antônia Lúcia)
Dá nova redação ao § 2º do art. 134
da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela admissibilidade desta e
da PEC 100/2011, apensada (relator: DEP.
LOURIVAL MENDES).
(APENSE-SE A PEC Nº 98/2011, COM
SUA APENSADA (PEC Nº 100/2011), À PEC
Nº 487/2004, EM RAZÃO DE OS TEXTOS DAS
PRIMEIRAS, ADMITIDAS PELA CCJC, EM
14/12/2011, ESTAREM TOTALMENTE CONTIDOS NO TEXTO DESSA ÚLTIMA, PRONTA
PARA A PAUTA EM PLENÁRIO. PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 132, DE 2012
(Do Sr. Reinaldo Azambuja)
Acrescenta o art. 98 e parágrafo único aos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
que institui no “Âmbito do Poder Executivo
Federal, Fundo Nacional de Atendimento
e Recuperação Urgente de Comunidades
Atingidas por Catástrofes Naturais.”
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 133, DE 2012
(Do Sr. Lourival Mendes)
Altera o art. 197 da Constituição Federal para proibir a terceirização e a privatização da mão de obra das ações e de
serviços de saúde
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 126, DE 2012
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)
Acrescenta o art. 9.º-A à Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, que
“estabelece, de acordo com o art. 14, §9.º
da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina
outras providências”
(APENSE-SE À(AO) PLP-455/2009.
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO:
PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 128, DE 2012
(Do Sr. Roberto Freire)
Altera a Lei Complementar nº 79, de
7 de janeiro de 1994, prevendo a transferência de recursos do Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN, para os municípios que
sejam sedes de penitenciárias
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; 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 130, DE 2012
(Do Sr. Paulo Teixeira)
Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal
(APENSE-SE À(AO) PLP-277/2008.
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
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DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO:
PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 132, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Altera a Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003, que “dispõe sobre o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, e dá outras providências”,
para instituir a retenção e recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza nos contratos firmados pela Administração Pública
(ÀS COMISSÕES DE 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 Nº 3.089, DE 2012
(Do Sr. Eduardo Cunha)
Dispõe sobre transparência nos gastos com pessoal de todos os Poderes, Ministério Público e Tribunais de Contas, incluindo administração direta e indireta
(APENSE-SE AO PL-1077/2007. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.099, DE 2012
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, estabelecendo a obrigatoriedade
da atualização monetária dos créditos não
consumidos dos planos pré-pagos do Serviço Móvel Pessoal
(APENSE-SE À(AO) PL-3388/2004. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.102, DE 2012
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Denomina “Rodovia José Pereira Alvarez” o trecho da BR-287, entre as cidades
de São Borja e Santiago, e “Rodovia José
Francisco Gorski” na extensão da BR-287,
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entre as cidades de Santiago e Santa Maria,
no estado do Rio Grande do Sul.
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; EDUCAÇÃO E CULTURA 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 3.103, DE 2012
(Do Sr. Mendonça Prado)
Dispõe sobre a concessão de anistia
a policiais e bombeiros militares do Estado
de Sergipe que participaram de movimentos reivindicatórios.
(APENSE-SE À(AO) PL-2791/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.104, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Modifica a Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) vedando
a fabricação e comercialização de produtos destinados à crianças e adolescentes
que façam apologia a bebida alcoólica ou
induzam ao seu consumo
(APENSE-SE À(AO) PL-6411/2009. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.107, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Determina a cassação da inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de empresas que façam uso direto
ou indireto de trabalho escravo
(APENSE-SE AO PL-5016/2005. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.108, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, assegurando ao assinante do serviço
de telefonia fixa ou móvel o direito de recuperar, no prazo máximo de 6 (seis) meses
contados da suspensão total do serviço,
o código telefônico desativado em função
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de inadimplência junto à prestadora, desde
que os débitos pendentes sejam quitados
(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 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 3.112, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
Acrescenta o art. 11-A à Lei nº 11.180,
de 23 de setembro de 2005, dispondo sobre
auxílio-alimentação para os estudantes beneficiários de bolsa integral do Programa
Universidade para Todos - PROUNI
(APENSE-SE AO PL-2717/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.113, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
Altera o art. 151 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para incluir
a esclerose múltipla entre as doenças que
permitem a concessão, sem período de carência, de auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez
(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(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 3.114, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho
de 2009, que “Dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de
9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007;
revoga dispositivos da Medida Provisória
nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a
Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá

Fevereiro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 28

04139

outras providências”, para permitir a participação dos profissionais da educação na
alimentação escolar
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA 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)

a lide envolver o uso de sistema eletrônico, digital ou similares, de rede de computadores, ou que sejam praticadas contra
dispositivos de comunicação ou sistemas
informatizados e similares.
(APENSE-SE À(AO) PL-3016/2000. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: URGÊNCIA ART. 155 RICD)

PROJETO DE LEI Nº 3.115, DE 2012
(Do Sr. João Arruda)

PROJETO DE LEI Nº 3.125, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)

Dá nova redação ao art. 8.º da Lei n.º
9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências.”
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART.
54, RICD) PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES
- ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)

Estabelece o prazo de 30 dias para a
realização de cirurgia em pacientes com
diagnóstico de neoplasia maligna no âmbito do Sistema Único de Saúde
(APENSE-SE À(AO) PL-2878/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)

PROJETO DE LEI Nº 3.121, DE 2012
(Do Sr. Irajá Abreu)
Concede incentivo fiscal às entidades desportivas da modalidade futebol que
instituírem programas de recuperação de
jovens drogados ou desempregados, mediante capacitação técnica ou profissional,
ou atendimento médico, psicológico e social
(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA; TURISMO E DESPORTO; 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 3.123, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)

PROJETO DE LEI Nº 3.127, DE 2012
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Denomina “Ponte da Legalidade” a
ponte a ser construída sobre o Lago Guaíba,
ligando o local denominado Saco da Alemoa
à Rua Dona Teodora, no bairro Humaitá, na
cidade de Porto Alegre, capital do Estado
do Rio Grande do Sul.
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; EDUCAÇÃO E CULTURA 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 3.128, DE 2012
(Do Sr. Mandetta)

Dispõe sobre privatização dos estabelecimentos penitenciários
(APENSE-SE AO PL-2230/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, para dispor sobre a aquisição de
veículo motorizado de duas rodas.
(APENSE-SE À(AO) PL-2152/2007. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)

PROJETO DE LEI Nº 3.124, DE 2012
(Do Sr. Luciano Castro)

PROJETO DE LEI Nº 3.129, DE 2012
(Do Sr. Mandetta)

Dispõe sobre os meios de prova admitidos no processo cível e penal, quando

Acrescenta inciso X ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim
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de permitir falta ao serviço do empregado
para participar de trabalhos comunitários.
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 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 3.130, DE 2012
(Do Sr. Claudio Cajado)
Regulamenta a cobrança por serviço
de estacionamento de veículo automotor
em área de “shopping center”, centro comercial, supermercado e estabelecimento
assemelhado
(APENSE-SE À(AO) PL-4242/2008. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.131, DE 2012
(Do Sr. Claudio Cajado)
Restringe a veiculação de publicidade nos canais de televisão por assinatura
(APENSE-SE À(AO) PL-2342/2007. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.132, DE 2012
(Do Sr. Nelson Padovani)
Denomina “Rodovia Moacir Micheletto” o trecho da BR 163 entre os municípios
de Guaíra a Marechal Cândido Rondon, no
Estado do Paraná
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; EDUCAÇÃO E CULTURA 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 3.135, DE 2012
(Do Sr. Sandro Mabel)
Dá nova redação ao caput do art. 52 do Decreto-Lei nº 37/66, para dispor sobre a fixação do limite máximo de valor para o despacho aduaneiro simplificado
(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA-

Fevereiro de 2012

NIA (ART. 54 RICD) - ART. 24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA
PELAS COMISSÕES - ART. 24 II REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.136, DE 2012
(Do Sr. Marcos Rogério)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
oferta de postos de atendimento ao usuários pelas operadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado e do Serviço de Telefonia Móvel
(APENSE-SE À(AO) PL-1509/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.137, DE 2012
(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende )
Altera o art. 30 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996
(APENSE-SE À(AO) PL-7974/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.139, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Permite ao terceiro prejudicado intentar ação diretamente contra o segurador
(À COMISSÃO DE 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 TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.140, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelecendo sanções para
as prestadoras do Serviço Móvel Pessoal
em caso de cobrança indevida ou suspensão injustificada do serviço
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA;
DEFESA DO CONSUMIDOR 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)
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PROJETO DE LEI Nº 3.142, DE 2012
(Do Sr. Ricardo Izar)
Altera a pena do art. 32 da Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, para agravar
a pena para quem praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestre, domésticos ou domesticados, nativos
ou exóticos
(APENSE-SE À(AO) PL-7199/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.143, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
prestadoras do serviço de telefonia expandirem a cobertura do serviço para todos os
distritos dos municípios abrangidos em sua
área de outorga
(APENSE-SE À(AO) PL-2393/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.145, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Acrescenta parágrafos ao art. 17, da
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
“dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”.
(APENSE-SE À(AO) PL-499/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.146, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas escolas
públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA; SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
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 3.148, DE 2012
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)
Altera o art. 26 da Lei nº 9.492, de 10
de setembro de 1997, e acresce inciso ao
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art. 3º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro
de 2000
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART.
54, RICD) PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES
- ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.149, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a estabelecer expressamente a gratuidade do ensino superior
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART.
54 RICD) E CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E DE
CIDADANIA - ART. 24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES - ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.150, DE 2012
(Do Sr. Vitor Penido)
Denomina “Rodovia Deputado Hugo
Aguiar” a rodovia BR-352, no Estado de
Minas Gerais
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; EDUCAÇÃO E CULTURA 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 3.152, DE 2012
(Do Sr. Edinho Araújo)
Acrescenta dispositivos ao art. 280
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 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 3.154, DE 2012
(Do Sr. Paulo Teixeira)
Dispõe sobre a redução das alíquotas
incidentes sobre os produtos alimentares
que compõem a Cesta Básica Nacional,
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relativamente à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados-IPI, altera
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e
dispõe sobre a Cesta Básica Nacional, e
dá outras providências
(ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL; 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)

Fevereiro de 2012

NIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.160, DE 2012
(Do Sr. Gilmar Machado)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI aos representantes comerciais
(ÀS COMISSÕES DE 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 3.155, DE 2012
(Do Sr. Paulo Teixeira)

PROJETO DE LEI Nº 3.163, DE 2012
(Do Sr. Audifax)

Altera a Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a incidência
de imposto de renda sobre a distribuição
de lucros e dividendos pagos e creditados
pelas pessoas jurídicas e sobre juros pagos
e creditados a título de capital próprio, e a
Lei n.º 11.312, de 27 de 2006, que dispõe o
imposto de renda sobre rendimentos de títulos públicos adquiridos por investidores
estrangeiros
(APENSE-SE À(AO) PL-1418/2007. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto
de renda das pessoas físicas e dá outras
providências
(APENSE-SE À(AO) PL-2254/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.164, DE 2012
(Da Sra. Liliam Sá)

Dá nova redação aos artigos 74, 75 e
102, § 2 da Lei nº 8.213/1991 e introduz o §
7º ao artigo 17
(APENSE-SE À(AO) PL-487/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)

Acrescenta inciso ao art. 136 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
estabelecer requisito obrigatório para os
transportes de condução de escolares.
(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; VIAÇÃO E TRANSPORTES
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 3.158, DE 2012
(Do Sr. Paulo Abi-Ackel)

PROJETO DE LEI Nº 3.165, DE 2012
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )

Altera a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADA-

Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei
nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispondo sobre o acesso a recursos de tecnologia
assistiva nas políticas públicas voltadas
para pessoas com deficiência.

PROJETO DE LEI Nº 3.156, DE 2012
(Do Sr. Luis Tibé)
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(APENSE-SE À(AO) PL-7699/2006. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.166, DE 2012
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )
Altera a redação da alínea “b” e do parágrafo único do art. 515 da Consolidação
das Leis do Trabalho para dispor sobre o
prazo do mandato sindical
(APENSE-SE À(AO) PL-4430/2008. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.169, DE 2012
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)
Dá nova redação aos artigos 19 e 20
da lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
ampliando o prazo para apresentação de
relatório pelas instituições financeiras administradoras dos fundos constitucionais
de financiamento e dá outras providências
(ÀS COMISSÕES DE 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 3.170, DE 2012
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Dispõe sobre a inclusão das receitas
decorrentes dos serviços de mão de obra
temporária e prestação de serviços de limpeza e conservação no regime de cumulatividade do PIS e da COFINS
(APENSE-SE À(AO) PL-7617/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.171, DE 2012
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995
(APENSE-SE À(AO) PL-6521/2006. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
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PROJETO DE LEI Nº 3.172, DE 2012
(Do Sr. César Halum)
Dispõe sobre o regime de cálculo das
contribuições sociais PIS/PASEP E COFINS
relativas às receitas decorrentes de prestação de serviços de energia elétrica
(ÀS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA; 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 3.175, DE 2012
(Do Sr. Edson Pimenta)
Dispõe sobre o Estatuto da Internet
no Brasil
(APENSE-SE À(AO) PL-4424/2008. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: URGÊNCIA ART. 155 RICD)
PROJETO DE LEI Nº 3.176, DE 2012
(Do Sr. Edson Pimenta)
Altera a Lei Postal para tornar obrigatória a identificação do remetente de pequenas-encomendas e encomendas.
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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 3.178, DE 2012
(Do Sr. Edson Pimenta)
Estabelece os requisitos de segurança, higiene, conforto operacional e infraestrutura a serem atendidos pelos terminais
rodoviários de passageiros, nos termos que
menciona, e dá outras providências.
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO; VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD). PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
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PROJETO DE LEI Nº 3.179, DE 2012
(Do Sr. Lincoln Portela)
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da
Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a
possibilidade de oferta domiciliar da educação básica.
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA 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 3.182, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, introduzido pela Lei nº 10.303, 31 de outubro
de 2001, que “Dispõe sobre as Sociedades
por Ações”.
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; 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 3.184, DE 2012
(Do Sr. Diego Andrade)
Cria a profissão de coletor de lixo urbano e dá outras providências
(APENSE-SE À(AO) PL-7159/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.185, DE 2012
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)
Proibição em todo Território Nacional
de caixas de papelão, para embalar compras
de supermercados, mercearias, açougues,
bares, restaurantes, padarias ou qualquer
estabelecimento comercial
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO SUJEITA
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À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.187, DE 2012
(Do Sr. Francisco Araújo)
Acrescenta parágrafos aos artigos
30 e 36 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para
proibir a utilização de imagens meramente ilustrativas na oferta e apresentação de
produtos e serviços, equiparando tal prática
à de divulgação de publicidade enganosa.
(APENSE-SE À(AO) PL-7228/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.189, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Modifica os arts. 121, 129, 146 e 147 do
Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal
(APENSE-SE À(AO) PL-732/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.191, DE 2012
(Do Sr. Jairo Ataíde)
Altera o art. 140 da Lei nº 9.503, de
1997, acrescentando o § 2º
(APENSE-SE À(AO) PL-2828/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.193, DE 2012
(Do Sr. Davi Alcolumbre)
Acrescenta § 4º ao art. 168-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, para dispor sobre perda de
cargo, função ou emprego público em caso
de condenação por apropriação indébita
previdenciária
(À COMISSÃO DE 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 3.195, DE 2012
(Do Sr. Júlio Campos)
Acrescenta dispositivos à Lei n.º 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”
(ÀS COMISSÕES DE 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 3.196, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Dá nova redação ao § 5º do art. 96
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 2005,
para limitar o percentual máximo de comprometimento da receita corrente líquida
municipal com o pagamento de obrigações
previdenciárias
(APENSE-SE À(AO) PL-1894/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.200, DE 2012
(Do Sr. Marcos Rogério)
Altera a Lei nº 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências
(APENSE-SE À(AO) PL-104/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.201, DE 2012
(Do Sr. Eliseu Padilha)
Altera o Decreto-lei nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, que “dispõe sobre os
bens imóveis da União e dá outras providências”, e dá outras providências
(APENSE-SE À(AO) PL-1117/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 542, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Susta a aplicação do art. 6º da Portaria
nº 80, de 16 de dezembro de 1998, da Co-

Terça-feira 28

04145

ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior- Capes e dos Pareceres
nºs CNE/CES 364, de 06 de novembro de
2002, e CNE/CES 81, de 7 de abril de 2003,
do Conselho Nacional de Educação-CNE
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO
PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
INDICAÇÃO Nº 2.080, DE 2011
(Do Sr. Carlos Souza)
Sugere aporte de recursos do Governo Federal no sentido de aportar recursos
do Governo Federal para resolver o crônico problema de abastecimento de água
ocorrente em Manaus, capital do Estado
do Amazonas.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.459, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere a criação da Universidade Federal de Educação Indígena no Estado da
Bahia e no Estado do Amazonas
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.500, DE 2012
(Do Sr. Ademir Camilo)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à criação da Universidade Federal de Teófilo Otoni, no Estado de
Minas Gerais
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.501, DE 2012
(Da Sra. Fátima Bezerra)
Requer o envio de Indicação à Presidenta da República, a Sua Excelência a Senhora, Dilma Roussef e ao Sr. Ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, sugerindo
a inclusão no Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de sete novas unidades do Instituto Federal de Educação Tecnológica, nos
municípios de Parelhas, Alexandria, Lajes,
Umarizal, Touros, Jucurutú e São Miguel,
estado do Rio Grande do Norte.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.502, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil da Presidência da
República, a criação de órgão público para
gerenciar o planejamento integrado voltado
para minimizar os efeitos de enchentes e
aumentar a proteção da população contra
cataclismos
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.503, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere a Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República a realização
de campanha de combate ao tráfico de animais silvestres
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.504, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere ao Ministério da Saúde a realização de campanha de combate ao tráfico
de animais silvestres
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.505, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere ao Ministério do Turismo realização de campanha de combate ao tráfico
de animais silvestres
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.506, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere ao Ministério da Justiça a realização de campanha de combate ao tráfico
de animais silvestres
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.507, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere ao Ministério do Meio Ambiente
a realização de campanha de combate ao
tráfico de animais silvestres
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.508, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à suspensão da Resolução nº 107/99 do CONTRAN
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.509, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere à Exma. Sra. Presidente da
República a formulação e execução de políticas públicas visando à prevenção e combate ao vício tecnológico
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.510, DE 2012
(Do Sr. César Halum)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República, que sejam realizados estudos para a
construção de um Aeroporto na cidade de
Augustinópolis (TO)
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.511, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a inclusão
de Ação Programática destinada a aquisição de cadeiras especiais motorizadas e
ou elétricas a portadores de necessidades
especiais de famílias de baixa renda
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.512, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comunicações a instalação de antenas para sinal de celular nas
comunidades de Gameleira do Pau de Colher, Mucambinho, Bocaina, Boa Vista, Bom
Sucesso, Barauninha, Severiano Costa, Pau
de Colher, Lage, Canabravinha, Moquém,
Estiva, Caraíbas no município de Paramirim
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.513, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere ao Ministro das Comunicações a emissão de Selo Comemorativo aos
5 anos de fundação da UGT - União geral
dos Trabalhadores
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.514, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere o envio de projeto de lei complementar pelo Supremo Tribunal Federal,
alterando a Lei Orgânica da Magistratura
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Nacional para exigir notório conhecimento
sobre questões e direitos ambientais como
pré-requisito para que juízes possam presidir
varas ambientais
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.515, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere à Senhora à Ministra de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão,
a imediata criação de Cargos de Defensores
Públicos da União
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.516, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere à Senhora à Ministra de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão,
a imediata contratação de Procuradores
Federal da Advocacia Geral da União, já
concursados e aprovados
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.517, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere à Senhora à Ministra de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão,
a imediata nomeação dos 28 Procuradores
do Banco Central, já treinados, e convocar
imediatamente para treinamento os 64 já
aprovados
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.518, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à sugestão de que o
projeto da Eletrobrás “Ontem fui uma PET,
hoje sou uma sacola” seja instituído nas
escolas públicas e privadas
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.519, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Sugere a implantação de um posto do
Ministério Público Federal no Município de
Mogi das Cruzes/SP
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.520, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Sugere a implantação de um posto da
Polícia Federal no Município de Mogi das
Cruzes/SP
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(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.521, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Sugere a implantação de um núcleo da
Defensoria Pública da União no Município
de Mogi das Cruzes/SP
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.522, DE 2012
(Do Sr. Efraim Filho)
Sugere ao Poder Executivo, por meio
do Ministério da Saúde, a reedição de campanha nacional com o objetivo de prevenir
os altos índices de câncer de pele no país
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.523, DE 2012
(Do Sr. Sandro Alex)
Sugere a criação de órgão federal específico para a proteção dos animais contra maus-tratos
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.524, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere que o cargo de presidente da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI seja
ocupado por um Índio
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.525, DE 2012
(Do Sr. Rodrigo Maia)
Requer o envio de Indicação ao Ministério da Justiça, sugerindo que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
adote providências no sentido de inibir prática lesiva à concorrência
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.526, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Sugere ao Ministério da Cultura, por
intermédio do IPHAN, o tombamento, como
Patrimônio Nacional, da Pedra Fundamental da Capital Federal, localizada em Planaltina, DF
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.527, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Sugere o envio de Indicação ao Poder
Judiciário, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para a adoção
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das providências urgentes e necessárias
com vistas à implantação de uma Vara da
Justiça Federal no município de Ituiutaba,
em Minas Gerais
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.528, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Sugere o envio de Indicação ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça- STJ, por intermédio do Conselho da
Justiça Federal, com vistas à implantação
de uma Vara da Justiça Federal no município de Ituiutaba, em Minas Gerais
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.529, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de ALTO PARAÍSO, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.530, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de ALTO PIQUIRI, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.531, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de ALTO PARANÁ, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.532, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de ALTÔNIA, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.533, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de AMAPORÃ, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.534, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Anahy, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.535, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de BArbosa Ferraz, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.536, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Braganey, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.537, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Boa Esperança, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.538, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Boa Vista Aparecida, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.539, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Cafelândia, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.540, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Campina da Lagoa,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.541, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Campo Bonito, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.542, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Candói, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.543, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Cantagalo, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.544, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Capanema, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.545, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Capitão Leônidas
Marques, no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil habitantes, conforme
Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.546, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Catanduvas, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.547, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Céu Azul, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.548, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Corbélia, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.549, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Diamante do Norte,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.550, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Diamante do Sul, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.551, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Engenheiro Beltrão, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.552, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Farol, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.553, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Floraí, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.554, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Goioerê, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.555, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Guairaçá, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.556, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Guaraniaçu, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.557, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Ibema, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.558, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Icaraíma, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.559, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Iguatu, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.560, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Inajá, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.561, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Iporã, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.562, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Itaúna do Sul, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.563, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Janiópolis, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.564, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Juranda, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.565, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Jussara, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.566, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Lindoeste, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.567, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Loanda, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.568, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Mamborê, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.569, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Maria Helena, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.570, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Marilena, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.571, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Mariluz, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.572, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Nova Aliança do
Ivaí, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.573, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Nova Aurora, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.574, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Nova Cantu, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.575, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Nova Laranjeiras, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.576, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Nova Londrina, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.577, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Peabiru, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.578, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Pinhão, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.579, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Piraquara, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.580, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Porto Rico, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.581, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Quarto Centenário,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.582, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Quedas do Iguaçu,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.583, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Querência do Norte,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.584, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Quinta do Sol, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.585, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de RAncho Alegre do
Oeste, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria
547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.586, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Realeza, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.587, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.588, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Roncador, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.589, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Santa Cruz do
Monte Castelo, no estado do Paraná, no
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,
em municípios de até 50 mil habitantes,
conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.590, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Santa Isabel do
Ivaí, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.591, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Santa Mônica, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.592, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Santa Tereza do Oeste,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
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CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.593, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Santo Antônio do
Caiuá, no estado do Paraná, no PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA, em municípios
de até 50 mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.594, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de São João do Caiuá,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.595, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a
inclusão do município de Terra Rica, no
estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.596, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Tapira, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.597, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Três Barras do Paraná,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.598, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Tuneiras do Oeste,
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no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.599, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Ubiratã, no estado
do Paraná, no PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, em municípios de até 50 mil
habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.600, DE 2012
(Do Sr. Hermes Parcianello)
Indica ao Ministério das Cidades a inclusão do município de Vera Cruz do Oeste,
no estado do Paraná, no PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA, em municípios de até 50
mil habitantes, conforme Portaria 547/2011
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.601, DE 2012
(Do Sr. Leonardo Gadelha)
Sugere ao Ministro de Estado da Educação, a possibilidade de o município de
Soledade, no Estado da Paraíba, ser incluído no Plano de Expansão da Universidade
Federal de Campina Grande - UFCG com
vistas à instalação de um Polo Universitário na localidade
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.602, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere a proibição de uso do fungicida
carbendazim em pomares cítricos
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.603, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere que seja incluída musicoterapia
nos serviços oferecidos pelo Sistema Único
de Saúde
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.604, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere a inclusão do incentivo à abstinência sexual entre adolescentes e jovens
nos temas transversais “orientação sexual”
e “saúde”, bem como nos programas edu-
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cacionais de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.605, DE 2012
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Sugere a inclusão, dentre as exigências para outorga de concessão, permissão
ou autorização para execução de serviços
de radiodifusão educativa e comunitária,
da veiculação de mensagens de utilidade
pública
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.606, DE 2012
(Do Sr. Glauber Braga)
Sugere à Ministra-Chefe da Casa Civil
o acréscimo de mais um item ao Art. 2º do
Decreto nº 5.113/2004, que dispõem sobre a
utilização do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, em situação de emergência ou estado de calamidade pública
decorrente de desastre natural
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
RECURSO Nº 115, DE 2012
(Do Sr. Sandes Júnior)
Nos termos do art.132, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
recorremos da decisão das Comissões,
para que seja apreciada pelo Plenário da
Casa a seguinte proposição: PL 7672/2010,
de autoria do Poder Executivo
(APENSE-SE À(AO) REC-111/2012.
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO)
RECURSO Nº 116, DE 2012
(Do Sr. José Otávio Germano)
Contra a apreciação conclusiva da
Comissão Especial sobre o Projeto de Lei
nº 7.672, de 2010
(APENSE-SE À(AO) REC-111/2012.
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO)
RECURSO Nº 117, DE 2012
(Do Sr. Paulo Freire)
Contra a deliberação conclusiva da
Comissão Especial Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
nº 7672, de 2010, do Poder Executivo, que
“altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
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que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem
educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou
degradante”.
(APENSE-SE À(AO) REC-111/2012.
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO)
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.606, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.607, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
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Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.608, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.609, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.610, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
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Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011. – Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente, Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.611, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011. – Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente, Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.612, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011. – Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente, Relatora.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.613, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.614, DE 2012
(Deputado Izalci)
Solicita informações sobre convênio
realizado com a Pasta.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.617, DE 2012
(Deputada Perpétua Almeida)
Solicita informações sobre recursos
que compõem o Fundo de Participação
dos Estados.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.618, DE 2012
(Deputado Roberto de Lucena)
Solicita informações sobre o uso do
pesticida carbendazim nas plantações de
laranja no Brasil.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.619, DE 2012
(Deputado Roberto de Lucena)
Solicita informações sobre a morte de
uma criança indígena da etnia Awa-guajá
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que pode ter sido queimada viva por madeireiros.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.620, DE 2012
(Deputado Roberto de Lucena)
Solicita informações sobre exportação para o Bahrein de gás lacrimogêneo
fabricado no Brasil.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.622, DE 2012
(Deputado Roberto de Lucena)
Solicita informações sobre a venda
de gás lacrimogêneo fabricado no Brasil
para o Bahrein.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
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com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.623, DE 2012
(Deputado Antonio Carlos Mendes Thame)
Solicita informações a respeito da concessão eventual de passaporte brasileiro a
familiares de governantes e ou funcionários
governamentais da República Popular e
Democrática da Coréia.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.624, DE 2012
(Deputado Eduardo Gomes)
Solicita informações, no âmbito da Petrobrás, sobre o processo de aquisição de
usinas da BSBios – Indústria e Comércio
de Biodiesel Sul pela Petrobrás Biocombustíveis S/A.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
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em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.625, DE 2012
(Deputado Amauri Teixeira)
Solicita informações sobre Ação de
Reintegração de Posse realizada pela Polícia Federal no dia 01 de fevereiro, na Comunidade Indígena Tupinambá do Acuípe.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.670, DE 2012
(Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações sobre a distribuição de máquinas e implementos para
estruturação das atividades de pesca nos
municípios do estado do Acre, no período
de 2008 a 2011.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
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Primeira-Vice-Presidência, de
de 2011.
– Deputada rose de freitas, Primeira-Vice-Presidente,
Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12. –
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.671, DE 2012
(Deputada Antônia Lúcia)
Solicita informações sobre os valores
repassados para construção da BR-364 pelo
Governo da Presidenta Dilma Rousseff, no
atual governo do Sr. Sebastião Afonso Viana, e quais os trechos e custos que correspondem a Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.694, DE 2012
(Deputado Geraldo Simões)
Solicita informações sobre a execução
do projeto de construção da barragem do
rio Colônia, no município de Itapé – Bahia.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1695, DE 2012
(Deputado Raimundo Gomes De Matos)
Solicita informações sobre a execução do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a
Rede Escolar Pública de Educação Infantil
(Proinfância).
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.696, DE 2012
(Deputado Rubens Bueno)
Solicita informações referentes a contratos firmados com a Fundação Instituto de
Administração (FIA), conforme especifica.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.697, DE 2012
(Deputado Romário)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.699, DE 2012
(Deputado Pepe Vargas)

Solicita informações sobre a destinação de verbas públicas federais à Confederação Brasileira de Beach Soccer.

Solicita informações sobre a arrecadação de impostos federais pelo setor têxtil e
de confecção nos últimos 12 meses.

Despacho

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1698, DE 2012
(Deputado Jefferson Campos)
Solicita informações sobre o fechamento dos hospitais psiquiátricos e quais
providências serão tomadas em relação
aos pacientes internados nestas instituições, em Sorocaba e em outras regiões
de São Paulo.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.700, DE 2012
(Deputado Sarney Filho)
Solicita informações sobre as providências tomadas quanto ao vazamento de
óleo na Bacia de Santos e a efetivação do
Plano Nacional de Contingência.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.701, DE 2012
(Deputado Sarney Filho)
Solicita informações sobre as providências tomadas quanto ao vazamento de
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óleo na Bacia de Santos e a efetivação do
Plano Nacional de Contingência.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.702, DE 2012
(Deputado Sarney Filho)
Solicita informações referentes ao acidente ocorrido na sede da empresa Marfrig
Alimentos em Mato Grosso do Sul.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.703, DE 2012
(Deputado Sarney Filho)
Solicita informações referentes ao acidente ocorrido na sede da empresa Mafrig
Alimentos em Mato Grosso do Sul.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
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com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.704, DE 2012
(Deputado Sarney Filho)
Solicita informações referentes ao acidente ocorrido na sede da empresa Mafrig
Alimentos em Mato Grosso do Sul.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.705, DE 2012
(Deputado SARNEY FILHO)
Solicita informações referentes ao acidente ocorrido na sede da empresa Mafrig
Alimentos em Mato Grosso do Sul.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.706, DE 2012
(Deputado Otavio Leite)
Solicita informações referentes à criação, atividades desenvolvidas e determinação de encerramento da Empresa Brasileira
de Legado Esportivo Brasil 2016.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.707, DE 2012
(Deputado Hugo Leal)
Solicita informações, no âmbito da
Secretaria do Patrimônio da União, sobre
imóveis que se encontram cadastrados nos
Sistemas SPIUNET e SIAPA, bem como sobre procedimentos que está adotando para
a identificação e demarcação do patrimônio
público imobiliário da União.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
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senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.708, DE 2012
(Deputado Roberto Santiago)
Solicita informações a respeito das
circunstâncias que envolveram a morte
do Secretário de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.709, DE 2012
(Deputado Otávio Leite)
Solicita informações sobre área pública federal objeto de Convênio entre o
então Ministério da Marinha e o então Departamento Nacional de Estrada e Rodagem
– DNER, no ano de 1973.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.710/2012
(Deputado Otávio Leite)
Solicita informações sobre área pública federal objeto de Convênio entre o
então Ministério da Marinha e o então Departamento Nacional de Estrada e Rodagem
– DNER, no ano de 1973.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.711, DE 2012
(Deputado Alfredo Sirkis)
Solicita informações sobre Relatório
Anual de Lavra, ano base de 2009 e 2010, elaborado pela empresa Ibrata Mineração LTDA.
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a União e entidades privadas sem fins lucrativos (ONG).
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.715, DE 2012
(Deputado Antonio Carlos Mendes Thame)
Solicita informações sobre os quantitativos dos beneficiados com a sanção da
Lei nº 8.922, de 25 de julho de 1994, que
acrescentou dispositivo ao art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da conta vinculada
ao FGTS quando o trabalhador ou qualquer
de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.

Despacho

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.712, DE 2012
(Deputado Rodrigo Maia)
Solicita informações a respeito do noticiado sobre os convênios celebrados entre

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.716, DE 2012
(Deputado Antonio Carlos Mendes Thame)
Solicita informações sobre comunidades quilombolas.
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Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.719, DE 2012
(Deputado Átila Lins)
Solicita informações sobre o quantitativo de recursos empenhados relativos
ao exercício de 2011, dentro do Programa
Calha Norte, relacionados às cidades do
estado do Amazonas contempladas, o valor de cada processo e obras beneficiadas.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.720, DE 2012
(Deputado Átila Lins)
Solicita informações sobre recursos
liberados no estado do Amazonas.
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.721, DE 2012
(Deputado Júlio Campos)
Solicita informações sobre os investimentos que estão sendo realizados através
de convênios com o Governo do Estado de
Mato Grosso e repasses diretos da União,
na realização das obras no Aeroporto Internacional Marechal Rondon.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.722, DE 2012
(Deputada Erika Kokay)
Solicita informações, no âmbito da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), sobre o
quantitativo de antropólogos que atualmente
trabalham com os indígenas que possivelmente serão afetados pela construção da
Usina de Belo Monte (PA), e ainda, o número
de servidores e de terceirizados, bem como
a origem do pagamento dos terceirizados.

Despacho

Despacho

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência,
de
de
2011. – Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente Relatora.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.
Em 27-2-12
REQUERIMENTO Nº 4.019, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Campos)
Requer, nos termos regimentais apontados, que o Projeto de Lei nº 6.750, de 2.010,
seja despachado à Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado,
além das Comissões constantes do despacho inicial
(REVEJO, DE OFÍCIO, O DESPACHO
APOSTO AO REQUERIMENTO N. 4019/2011
PARA INDEFERI-LO EM VISTA DA APROVAÇÃO, PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, DE PARECER AO
PROJETO DE LEI N. 6750/2010, ESGOTANDO
ASSIM SUA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA NO
ÂMBITO DAS COMISSÕES. PUBLIQUE-SE.
OFICIE-SE. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO
DO PL N. 6750/2010: À CSSF E CCJC (ART.
54, RICD) – PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES.
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE.])
REQUERIMENTO Nº 4.062, DE 2011
(Do Sr. Assis Melo)
Requer a revisão do despacho aposto ao PL nº 7.181/11, do Sr. Arnaldo Faria
de Sá, para que se inclua a Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público
(INDEFIRO O PEDIDO CONTIDO NO
REQUERIMENTO N. 4062/2011, EIS QUE A
MATÉRIA VERSADA NA PROPOSIÇÃO DESBORDA DO CAMPO TEMÁTICO DA CTASP,
DELIMITADO NO INCISO XVIII DO ART. 32,
DO RICD. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.)
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REQUERIMENTO Nº 4.190, DE 2012
(Do Sr. Cesar Colnago)
Requer a convocação do Ministro da
Fazenda, Sr. Guido Mantega, para prestar
esclarecimentos ao Plenário desta Casa
sobre denúncias de irregularidades que
culminaram com a demissão do Presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci
(SUBMETA-SE AO PLENÁRIO, NOS
TERMOS DO ART. 117, II, C/C O ART. 219, §1º,
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.)
REQUERIMENTO Nº 4.286, DE 2012
(Do Sr. Fernando Francischini)
Requer que seja convocada a Sra. ELEONORA MANICUCCI, Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para
expor acerca da reportagem publicada em
07/02/2012 no sitio da Revista Veja.
(SUBMETA-SE AO PLENÁRIO, NOS
TERMOS DO ART. 117, II, C/C O ART. 219, §1º,
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE)
REQUERIMENTO Nº 4.302, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Requer a agilização do Projeto de Lei
6646/2009, que “Regulamenta as profissões
de maitre e de garçom e estabelece as condições de trabalho”
(ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.)
REQUERIMENTO Nº 4.381, DE 2012
(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006,
da Sra. Professora Raquel Teixeira,
que “dispõe sobre a qualidade da educação básica e
a responsabilidade dos gestores públicos
na sua promoção”)
Solicita prorrogação do prazo da Comissão para proferir parecer ao PL 7.420/06
e apensados.
(DEFIRO “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO. PUBLIQUE-SE.)
SEÇÃO II
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Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Armando Abílio - PTB
Benjamin Maranhão - PMDB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PMDB
Leonardo Gadelha - PSC
Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PMDB
Romero Rodrigues - PSDB
Ruy Carneiro - PSDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PMDB
Pernambuco

Arthur Lira - PP
Celia Rocha - PTB
Givaldo Carimbão - PSB
João Lyra - PSD
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Renan Filho - PMDB
Rosinha da Adefal - PTdoB
Rui Palmeira - PSDB
Sergipe
Almeida Lima - PPS
Andre Moura - PSC
Heleno Silva - PRB
Laercio Oliveira - PR
Márcio Macêdo - PT
Mendonça Prado - DEM
Rogério Carvalho - PT
Valadares Filho - PSB
Bahia
Acelino Popó - PRB
Alice Portugal - PCdoB
Amauri Teixeira - PT
Antonio Brito - PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - PMDB
Claudio Cajado - DEM
Daniel Almeida - PCdoB

Edson Pimenta - PSD
Emiliano José - PT
Erivelton Santana - PSC
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Geraldo Simões - PT
Jânio Natal - PRP
João Carlos Bacelar - PR
José Carlos Araújo - PSD
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Argôlo - PP
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Oziel Oliveira - PDT
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PSD
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PSD
Aelton Freitas - PR
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlaile Pedrosa - PSDB
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Dr. Grilo - PSL
Eduardo Azeredo - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PTB
Fábio Ramalho - PV
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PSD
Gilmar Machado - PT
Jaime Martins - PR
Jairo Ataíde - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Humberto - PHS
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM

Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Mário de Oliveira - PSC
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Newton Cardoso - PMDB
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Toninho Pinheiro - PP
Vitor Penido - DEM
Walter Tosta - PSD
Weliton Prado - PT
Zé Silva - PDT
Espírito Santo
Audifax - PSB
Cesar Colnago - PSDB
Dr. Jorge Silva - PDT
Iriny Lopes - PT
Lauriete - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Manato - PDT
Paulo Foletto - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Adrian - PMDB
Alessandro Molon - PT
Alexandre Santos - PMDB
Alfredo Sirkis - PV
Andreia Zito - PSDB
Anthony Garotinho - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - PRTB
Benedita da Silva - PT
Brizola Neto - PDT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Aluizio - PV
Dr. Carlos Alberto - PMN
Dr. Paulo César - PSD
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT

Eduardo Cunha - PMDB
Eliane Rolim - PT
Felipe Bornier - PSD
Fernando Jordão - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Francisco Floriano - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Leonardo Picciani - PMDB
Liliam Sá - PSD
Marcelo Matos - PDT
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Rodrigo Maia - DEM
Romário - PSB
Simão Sessim - PP
Stepan Nercessian - PPS
Vitor Paulo - PRB
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
Zoinho - PR
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Alberto Mourão - PSDB
Alexandre Leite - DEM
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Beto Mansur - PP
Bruna Furlan - PSDB
Cândido Vaccarezza - PT
Carlinhos Almeida - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Delegado Protógenes - PCdoB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Eleuses Paiva - PSD
Eli Correa Filho - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Gabriel Chalita - PMDB
Guilherme Campos - PSD
Guilherme Mussi - PSD
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSD
Jilmar Tatto - PT

João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jonas Donizette - PSB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José de Filippi - PT
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - PSD
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Newton Lima - PT
Otoniel Lima - PRB
Pastor Marco Feliciano - PSC
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Penna - PV
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Roberto Santiago - PSD
Salvador Zimbaldi - PDT
Tiririca - PR
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vanderlei Siraque - PT
Vaz de Lima - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
William Dib - PSDB
Mato Grosso
Cabo Juliano Rabelo - PSB
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PSD
Homero Pereira - PSD
Júlio Campos - DEM
Nilson Leitão - PSDB
Pedro Henry - PP
Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Erika Kokay - PT
Izalci - PR
Jaqueline Roriz - PMN
Luiz Pitiman - PMDB
Policarpo - PT

Reguffe - PDT
Ronaldo Fonseca - PR
Goiás
Armando Vergílio - PSD
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Flávia Morais - PDT
Heuler Cruvinel - PSD
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Magda Mofatto - PTB
Marina Santanna - PT
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB
Valdivino de Oliveira - PSDB

Reinhold Stephanes - PSD
Rosane Ferreira - PV
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama - PSC
Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Biffi - PT
Fabio Trad - PMDB
Geraldo Resende - PMDB
Giroto - PMDB
Mandetta - DEM
Marçal Filho - PMDB
Reinaldo Azambuja - PSDB
Vander Loubet - PT

Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PSD
Jorginho Mello - PSDB
Luci Choinacki - PT
Mauro Mariani - PMDB
Onofre Santo Agostini - PSD
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Romanna Remor - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Valdir Colatto - PMDB
Rio Grande do Sul

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 - PSD
Fernando Francischini - PSDB
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leopoldo Meyer - PSB
Luiz Carlos Setim - DEM
Luiz Nishimori - PSDB
Nelson Meurer - PP
Nelson Padovani - PSC
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Afonso Hamm - PP
Alceu Moreira - PMDB
Alexandre Roso - PSB
Assis Melo - PCdoB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - 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
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

1 vaga

1 vaga
PMN

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Lira Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Paulo Cesar Quartiero (DEM)
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Nunes (PSD)
Titulares

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415
Suplentes
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PT
7 vagas

7 vagas
PMDB

6 vagas

6 vagas
PSDB

5 vagas

Presidente: Gladson Cameli (PP)
1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PSD)
2º Vice-Presidente: Raul Lima (PSD)
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares

5 vagas
PP

3 vagas

PT
3 vagas

3 vagas
DEM

3 vagas

3 vagas

PR

2 vagas

PSB

2 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas

PTB

1 vaga

PSC

1 vaga

PCdoB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga
1 vaga

PRB

1 vaga
PDT

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PSB

2 vagas

1 vaga

2 vagas
PR

2 vagas

2 vagas

2 vagas
DEM

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PP

3 vagas

2 vagas

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

Suplentes

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PTB

PSC
1 vaga

1 vaga

2 vagas

2 vagas
PSC

PCdoB
1 vaga

2 vagas

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

1 vaga

1 vaga
PRB

1 vaga
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

PMN
1 vaga

Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD)
3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB)
Titulares

1 vaga

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga

Suplentes
PT

7 vagas

7 vagas

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

PMDB
6 vagas

6 vagas
PSDB

4 vagas

4 vagas

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)

PP
Titulares
3 vagas

Suplentes

3 vagas
PT
DEM
11 vagas

3 vagas

11 vagas

3 vagas
PMDB
PR
9 vagas

3 vagas

9 vagas

3 vagas
PSDB
PSB
6 vagas

3 vagas

6 vagas

3 vagas
PP
PDT
5 vagas

2 vagas

5 vagas

2 vagas
DEM
Bloco PV, PPS
5 vagas

5 vagas

PR

3 vagas

5 vagas

PSDB

5 vagas
PSB

3 vagas

2 vagas

4 vagas

PP

4 vagas
PDT

2 vagas

2 vagas

3 vagas

DEM

3 vagas
Bloco PV, PPS

2 vagas

2 vagas

3 vagas

PR

3 vagas
PTB

2 vagas

2 vagas

3 vagas

PSB

3 vagas
PSC

2 vagas

1 vaga

2 vagas

PDT

2 vagas
PCdoB

1 vaga

1 vaga

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas
PRB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PTB

1 vaga
PMN

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

1 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 DEFESA DO CONSUMIDOR
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
Titulares

Suplentes

Presidente: João Maia (PR)
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD)
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB)

PT
Titulares
4 vagas

Suplentes

4 vagas
PT
PMDB

3 vagas

PT

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

PMDB

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

2 vagas

PSDB

2 vagas
PP

3 vagas

2 vagas

1 vaga

PP

1 vaga
DEM

2 vagas

1 vaga

1 vaga

DEM

1 vaga
PR

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PR

1 vaga
PSB

1 vaga

1 vaga

2 vagas

PSB

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PDT

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Bloco PV, PPS

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PTB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PRTB

1 vaga
PHS

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PRP

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

PSL
1 vaga

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

1 vaga

1 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
Suplentes

Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD)
Titulares

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Suplentes

PT
3 vagas

Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)

3 vagas
Titulares

PMDB
3 vagas

PT

3 vagas
5 vagas

PSDB
2 vagas

5 vagas

PP

3 vagas

DEM

3 vagas

PR

3 vagas

PSB

3 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas

PTB

2 vagas

PSOL

1 vaga

PRP

1 vaga
PSC

1 vaga
1 vaga

PTC
1 vaga

2 vagas
PTB

1 vaga

1 vaga

2 vagas
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PSB

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PR

1 vaga

1 vaga

3 vagas
DEM

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PP

1 vaga

1 vaga

5 vagas
PSDB

1 vaga

1 vaga

5 vagas
PMDB

2 vagas

1 vaga

Suplentes

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

1 vaga
PRB

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Jairo Luís Brod
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

PRB
1 vaga

Presidente: Cláudio Puty (PT)
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Suplentes

PT
6 vagas

6 vagas

Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PSD)
3º Vice-Presidente:
Titulares

PMDB
5 vagas
PSDB

3 vagas

PP

3 vagas

DEM

2 vagas

PR

2 vagas

PSB

2 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

1 vaga

PTB

1 vaga

PSC

1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga
PCdoB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT

2 vagas

1 vaga

2 vagas
PSB

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PR

2 vagas

2 vagas

2 vagas
DEM

3 vagas

2 vagas

2 vagas
PP

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

Suplentes
PT

5 vagas

3 vagas

1 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 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Titulares

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga
PCdoB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

1 vaga

Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6699

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

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

Presidente: Giovani Cherini (PDT)
1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT)
2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
3º Vice-Presidente: Penna (PV)

PT
Titulares
3 vagas

Suplentes

3 vagas
PT
PMDB
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB
PSDB
3 vagas

2 vagas

3 vagas

2 vagas
PSDB
PP
2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PP
DEM
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
DEM
PR
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PR

PSB
1 vaga
1 vaga

1 vaga

1 vaga
PSB
PDT
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT
Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS
PTB

1 vaga

PDT

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga
PSC

1 vaga

2 vagas

PSOL

1 vaga

PRTB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

PRB
1 vaga

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
Suplentes
PT
5 vagas

1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

1 vaga

5 vagas

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)

PMDB
Titulares
5 vagas

Suplentes

5 vagas
PT
PSDB
6 vagas

3 vagas

6 vagas

3 vagas
PMDB
PP
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PSDB
DEM
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PP
PR
3 vagas

2 vagas

3 vagas

2 vagas
DEM
PSB
2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas

PR

Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

2 vagas

2 vagas
PSB

2 vagas

2 vagas
PDT

2 vagas

2 vagas
Bloco PV, PPS

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

1 vaga

1 vaga
PTB

Suplentes
PT

3 vagas

1 vaga

1 vaga
PSC

3 vagas
PMDB

3 vagas

1 vaga

1 vaga
PCdoB

3 vagas
PSDB

2 vagas

1 vaga

1 vaga
PMN

2 vagas
PP

2 vagas

1 vaga

1 vaga
PTdoB

2 vagas
DEM

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PR

1 vaga

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

1 vaga
PSB

1 vaga

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

1 vaga
PDT

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

1 vaga

1 vaga
PSC

Suplentes

1 vaga

1 vaga
PCdoB

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

PRB
1 vaga

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Padre João (PT)
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD)
3º Vice-Presidente: Amauri Teixeira (PT)
Titulares

Suplentes
PT

6 vagas

1 vaga

6 vagas

1 vaga

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)

PMDB
Titulares
5 vagas

Suplentes

5 vagas
PT
PSDB
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PMDB
PP
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PSDB
DEM
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PP
PR
2 vagas

3 vagas

3 vagas

2 vagas
DEM

PSB
2 vagas
2 vagas

2 vagas

2 vagas
PR

PDT
2 vagas
2 vagas

2 vagas

2 vagas
PSB
Bloco PV, PPS
2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PDT
PTB
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS
PSC
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PTB
PCdoB

1 vaga

Bloco PV, PPS

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga
PCdoB

1 vaga

1 vaga

PRB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

1 vaga

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Jonas Donizette (PSB)
1º Vice-Presidente: Romário (PSB)
2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB)
Titulares

Suplentes

Titulares

PT
3 vagas

3 vagas

5 vagas

PSDB

4 vagas

PP

3 vagas

DEM

3 vagas

PR

3 vagas

PSB

3 vagas
PR

1 vaga

1 vaga

3 vagas
DEM

2 vagas

1 vaga

3 vagas
PP

2 vagas

2 vagas

4 vagas
PSDB

2 vagas

2 vagas

5 vagas
PMDB

3 vagas

2 vagas

Suplentes
PT

3 vagas
PMDB

2 vagas

2 vagas
PSB

1 vaga
PDT

1 vaga

Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)

2 vagas
1 vaga

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga

Pedro Uczai

1 vaga
PMDB

Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga

4 vagas

Antônio Andrade
1 vaga

Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM

PSC
1 vaga

Alceu Moreira

1 vaga

1 vaga

PCdoB
1 vaga

PSDB
1 vaga

PTdoB
1 vaga

Reinaldo Azambuja

Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves
1 vaga

Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Nishimori

PSOL
1 vaga

PP
1 vaga

PHS
1 vaga

Luis Carlos Heinze

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Jerônimo Goergen
DEM

1 vaga
Abelardo Lupion

Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO
DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A
AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PSB
Domingos Neto

Dr. Ubiali

Laurez Moreira

Luiz Noé
PDT

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Zé Silva
Bloco PV, PPS

Titulares

Suplentes

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Bohn Gass
Gabriel Guimarães

1 vaga
PTB

PT
Assis do Couto

Giovani Cherini

Jesus Rodrigues

Josué Bengtson
PSC

Marcon
Rogério Carvalho

Celia Rocha

Costa Ferreira

Nelson Padovani

PP

PCdoB
1 vaga

1 vaga
PRB

1 vaga

Aline Corrêa

Afonso Hamm

Toninho Pinheiro

José Linhares
DEM

1 vaga
PSL

Mandetta

1 vaga

1 vaga

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende

1 vaga

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

Jaime Martins vaga do PDT

Paulo Freire

Vinicius Gurgel vaga do PRTB

Ronaldo Fonseca

(Dep. do PTC ocupa a vaga)
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

1 vaga
PSB
Givaldo Carimbão

Dr. Ubiali

Pastor Eurico

Keiko Ota
PDT

Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS

Suplentes
Dr. Aluizio

PT
Jesus Rodrigues

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PTB

Domingos Dutra

Paulo Pimenta

Emiliano José

Reginaldo Lopes

José Augusto Maia

1 vaga

1 vaga
PSC

Henrique Fontana

1 vaga

Carmen Zanotto

Erivelton Santana vaga do PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Pastor Marco Feliciano

PMDB
Geraldo Resende
Leandro Vilela

Darcísio Perondi

Marllos Sampaio

1 vaga
PSDB

Vanderlei Macris
Vaz de Lima

João Ananias

Bruno Araújo
João Campos

Chico Lopes
PRTB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado)

Fernando Francischini

PCdoB

Alberto Filho

Aureo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

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

1 vaga
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A
DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Zoinho
PSB
Mauro Nazif

2 vagas

Sandra Rosado
PDT
Paulo Pereira da Silva

Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Suplentes

Arnaldo Faria de Sá

PT
Carlinhos Almeida

Filipe Pereira

Edson Santos

Luiz Couto

Erika Kokay

Policarpo
PMDB

Chico Lopes

Jhonatan de Jesus

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Daniel Almeida
PRB

Edinho Bez

Marinha Raupp

1 vaga
PCdoB

Fátima Bezerra

Fátima Pelaes

1 vaga
PSC

Devanir Ribeiro

Luiz Alberto

1 vaga

Cleber Verde
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

2 vagas
Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
FAX: (61) 3216-6225

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB
Andreia Zito

3 vagas

Otavio Leite
Vanderlei Macris
PP
Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR
TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM
BRASILEIRO
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

DEM
PT
Alexandre Leite

2 vagas
Alessandro Molon

Mendonça Prado
Reginaldo Lopes
PR
PMDB
Gorete Pereira

2 vagas

Gabriel Chalita

Alceu Moreira

Danilo Forte

Hugo Motta

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

PSDB

Mauro Benevides

Luiz Fernando Machado
PSB
Domingos Neto

Íris de Araújo

Newton Cardoso

Marcelo Castro

Professor Setimo

Raul Henry

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

DEM
PSDB
Professora Dorinha Seabra Rezende
Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

PCdoB
Eduardo Azeredo

Bonifácio de Andrada

Manuela D'ávila
Marcus Pestana

Marcio Bittar

PSOL
William Dib

Romero Rodrigues

Jean Wyllys
PP
Secretário(a): Érika
Local: CEFOR
Telefones: Ramal 67620

Esperidião Amin

Jerônimo Goergen

José Otávio Germano

Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE
1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO",
CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO

Simão Sessim
DEM
Augusto Coutinho

Felipe Maia

PT

Mandetta

Pauderney Avelino

Mendonça Filho

Ronaldo Caiado

Onyx Lorenzoni

Suplentes

Erika Kokay

1 vaga

Efraim Filho

Presidente: Almeida Lima (PPS)
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Titulares

Roberto Balestra

PR
Jaime Martins

Maurício Quintella Lessa

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

Luciano Castro

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Vicente Arruda

1 vaga
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Pastor Eurico

Luiza Erundina

Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Ribamar Alves (Licenciado)
PDT

Miro Teixeira

Félix Mendonça Júnior

Reguffe

3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)

Sueli Vidigal
Titulares

Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis

PT

Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

Suplentes

Amauri Teixeira

Luiz Couto

Décio Lima

Sandro Alex

José Mentor

PTB
Antonio Brito

Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha

Policarpo

Sérgio Barradas Carneiro

Vicente Candido
PMDB

Paes Landim
Manoel Junior

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

Marçal Filho

Mauro Benevides

Nelson Bornier

Osmar Serraglio

PCdoB
Daniel Almeida

Nelson Pellegrino

Delegado Protógenes

Wilson Filho

Vitor Paulo

Bonifácio de Andrada

Andreia Zito

Otavio Leite

PTdoB
Lourival Mendes

1 vaga
PSDB

PRB
George Hilton

Rogério Peninha Mendonça

1 vaga

Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

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

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO
QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS
PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO
PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E
ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A
NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º"

Davi Alcolumbre

Mendonça Prado

Eli Correa Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Mauro Nazif

Valadares Filho

1 vaga
PDT

Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

Vieira da Cunha

João Dado

Bloco PV, PPS
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Pedro Chaves

Geraldo Resende

Professor Setimo

Leonardo Quintão
PSDB

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Antonio Brito
PSC

Andreia Zito

3 vagas

Luiz Fernando Machado

Antônia Lúcia

1 vaga

1 vaga
PP

PCdoB
Jô Moraes

Chico Lopes
PRB

Cleber Verde

Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira
DEM

1 vaga
PHS

Augusto Coutinho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

2 vagas

João Bittar
PR

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

Izalci

Laercio Oliveira

Ronaldo Fonseca

1 vaga
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445-A, DE
2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 21,
22 E 48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TRANSFERIR
DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL AS ATRIBUIÇÕES
DE ORGANIZAR E MANTER A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL"

Cabo Juliano Rabelo

2 vagas

Jose Stédile
PDT
Vieira da Cunha

Presidente:
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Izalci (PR)
3º Vice-Presidente: Leandro Vilela (PMDB)
Titulares

Bloco PV, PPS
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Artur Bruno

Alessandro Molon

Erika Kokay

José Mentor

Padre João

2 vagas

Nilton Capixaba
PSC

Erivelton Santana

Costa Ferreira
PCdoB

Jô Moraes

Policarpo

1 vaga
PRB

PMDB

Luiz Pitiman

1 vaga
PTB

Suplentes
PT

Leandro Vilela

1 vaga

Carlos Bezerra
Francisco Escórcio

Cleber Verde

1 vaga
PRP

1 vaga

1 vaga

Onyx Lorenzoni

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

PR
Gorete Pereira

Henrique Oliveira

Maurício Trindade
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE
2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE
DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E
RURAIS"
Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Benedita da Silva (PT)
Titulares

PSB
Sandra Rosado

PDT
Flávia Morais

Roberto de Lucena

Amauri Teixeira

Biffi

Carlos Zarattini

PTB

Miriquinho Batista

Pastor Marco Feliciano

Jô Moraes

Vitor Paulo

2 vagas

Nilda Gondim (Licenciado)
PSDB
Domingos Sávio

Cleber Verde
PTdoB

Fátima Pelaes

Pinto Itamaraty

1 vaga
PRB

Fabio Trad

João Campos

Andre Moura
PCdoB

PMDB

Marçal Filho

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Luiz Couto

Carlos Bezerra

1 vaga

Ronaldo Nogueira

Benedita da Silva

Adrian

Paulo Pereira da Silva
Bloco PV, PPS

PT

Luiz Alberto

2 vagas

1 vaga

Suplentes

Luci Choinacki

Laercio Oliveira

Lourival Mendes

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

Roberto Balestra

Cida Borghetti

Simão Sessim

Iracema Portella
DEM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Padre Ton (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PSDB)

Penna

3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Edio Lopes (PMDB)

Arnaldo Jordy
PTB

Titulares

Suplentes

Nilton Capixaba

PT

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC

Fernando Ferro

Amauri Teixeira

Miriquinho Batista

Filipe Pereira

João Paulo Lima

Padre Ton

Nazareno Fonteles

Valmir Assunção

PCdoB
Perpétua Almeida

Taumaturgo Lima
PMDB

Mário de Oliveira

1 vaga
PRB

Cleber Verde

Asdrubal Bentes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marinha Raupp

Natan Donadon

1 vaga
PSOL

Chico Alencar

1 vaga

Valdir Colatto

Teresa Surita

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Berinho Bantim

Secretário(a): José Mário
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

Bruno Araújo

Marcio Bittar

Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão

Rodrigo de Castro
PP

Carlos Magno

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS RELATIVAS
À COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO REALIZADAS NO
BRASIL"

José Otávio Germano

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Simão Sessim
DEM

Davi Alcolumbre

Presidente: Renan Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rui Palmeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Vicente Candido (PT)

2 vagas
Titulares

Paulo Cesar Quartiero

PT

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Luciano Castro

Laercio Oliveira
1 vaga

Laurez Moreira

Mauro Nazif

José Guimarães

Artur Bruno

Vicente Candido

Dr. Rosinha

Waldenor Pereira

PSB
Janete Capiberibe

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

Gilmar Machado
PMDB

Alceu Moreira

PDT

Emiliano José

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Giovanni Queiroz

Suplentes

Edio Lopes
Renan Filho

Edinho Bez
João Arruda
Leonardo Picciani

1 vaga

Wilson Filho
PSDB

Carlaile Pedrosa

Cesar Colnago

Otavio Leite

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Rogério Marinho

Rui Palmeira

Romero Rodrigues
PP

Afonso Hamm

Beto Mansur

Simão Sessim

Renzo Braz
DEM

Fábio Souto

Augusto Coutinho

Rodrigo Maia

Jairo Ataíde
PR

José Rocha

Lincoln Portela

Maurício Quintella Lessa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI
Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL"
(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973)
Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
3º Vice-Presidente:
Relator-Geral: Sérgio Barradas Carneiro (PT)
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC)
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Titulares

(Dep. do PMN ocupa a vaga)
PSB

Jonas Donizette

Leopoldo Meyer
PDT

André Figueiredo

PT
Gabriel Guimarães

Jose Stédile

Romário

Odair Cunha

Ricardo Berzoini

Padre João

Sérgio Barradas Carneiro

Bloco PV, PPS

Vicente Candido
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Sarney Filho

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Francisco Praciano

José Mentor

Marcelo Matos

Carmen Zanotto

Suplentes

Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha

Danilo Forte

Fabio Trad
Ronaldo Nogueira

Eliseu Padilha

Marçal Filho

Júnior Coimbra

PSC
Deley

Sandro Mabel vaga do PR
Andre Moura

PCdoB
Jô Moraes

Bonifácio de Andrada
Delegado Protógenes

PRB
Acelino Popó

Alfredo Kaefer

Luiz Carlos

Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira
Otoniel Lima

PTdoB
Luis Tibé

PSDB

PP
Esperidião Amin

Rosinha da Adefal

Paulo Abi-ackel

Jerônimo Goergen

Roberto Teixeira
Vilson Covatti

DEM
Efraim Filho

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho

2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB)
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares

PR

PT

Ronaldo Fonseca

Anthony Garotinho

Vicente Arruda

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Edson Silva

Severino Ninho

Carlos Zarattini

PDT

Erika Kokay

Gabriel Guimarães

Luiz Couto

Henrique Fontana

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

PMDB
Marçal Filho

Eliseu Padilha

3 vagas

João Arruda

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Osmar Serraglio

PTB

PSDB

Paes Landim

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Hugo Leal

1 vaga

Alberto Filho

Miro Teixeira

Sarney Filho

Alessandro Molon

Francisco Praciano

Gonzaga Patriota

Carlos Sampaio

Cesar Colnago

Fernando Francischini
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

João Campos

Luiz Fernando Machado

PCdoB
Delegado Protógenes

Suplentes

1 vaga
PP

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PRB

Márcio Marinho

Renato Molling

Roberto Teixeira

Vilson Covatti
Antonio Bulhões

PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

José Humberto

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

Sandes Júnior
DEM

Mendonça Filho

Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni

1 vaga
PR

Laercio Oliveira

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: João Arruda (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB)

Audifax

2 vagas

Leopoldo Meyer
PDT
André Figueiredo

Giovani Cherini

Paulo Rubem Santiago vaga do PR
Bloco PV, PPS
Dr. Aluizio

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Alfredo Kaefer
1 vaga

PSC
Edmar Arruda

3 vagas

Fernando Francischini
Luiz Nishimori
PP

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes

1 vaga

Dilceu Sperafico

Cida Borghetti

Lázaro Botelho

Sandes Júnior

PRB
Cleber Verde

DEM
1 vaga

PTC
Edivaldo Holanda Junior

Luiz Carlos Setim

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

1 vaga
Giacobo

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
Leopoldo Meyer

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO
COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU"

1 vaga
PDT
Oziel Oliveira

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD)
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Rubens Bueno

PT

Alex Canziani

Marcon

Biffi

Pedro Uczai

Luci Choinacki

Zeca Dirceu

Giroto

Hermes Parcianello
Osmar Serraglio

Ronaldo Nogueira
PSC

Nelson Padovani

Edmar Arruda
PCdoB

Evandro Milhomen

PMDB
vaga do PR

Rosane Ferreira
PTB

Andre Vargas

Beto Faro

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

Suplentes

Assis do Couto

2 vagas

1 vaga
PRB

Valdir Colatto
3 vagas

1 vaga

1 vaga
PRTB

1 vaga

1 vaga

Luiz Carlos Setim

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

PR
Izalci

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO"
Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB)
Titulares

Suplentes

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB

Audifax

2 vagas

Dr. Ubiali
PDT
Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Bloco PV, PPS

Stepan Nercessian

PT
Fátima Bezerra

vaga do PTC

Alex Canziani

Dalva Figueiredo

Newton Lima
Sibá Machado

vaga do PMDB

Artur Bruno

Leonardo Monteiro

Fernando Ferro

Waldenor Pereira

Costa Ferreira

Andre Moura
PCdoB

vaga do PR

Alice Portugal

Miriquinho Batista
PMDB

Jandira Feghali
PRB

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Gabriel Chalita

Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão

Renan Filho

Raul Henry

1 vaga
PSC

Emiliano José
vaga do PRB

1 vaga
PTB

Angelo Vanhoni

João Paulo Lima

João Bittar

1 vaga
PTC

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Edivaldo Holanda Junior

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita

1 vaga
PSDB

Eduardo Barbosa

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Mara Gabrilli

Jorginho Mello

Nelson Marchezan Junior

Rogério Marinho

1 vaga
PP

Esperidião Amin

Cida Borghetti

José Linhares

Iracema Portella
DEM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA)
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)

PDT

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Domingos Dutra (PT)

Ângelo Agnolin vaga do PT

Titulares

Flávia Morais

Suplentes

Bloco PV, PPS

PT
Domingos Dutra

Alessandro Molon

Carmen Zanotto

Padre Ton

Chico D'angelo

Ronaldo Nogueira

Miriquinho Batista

Carlos Eduardo Cadoca

Jô Moraes

PMDB

André Zacharow

Osmar Terra

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

João Campos

Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos

Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues

Aline Corrêa

José Linhares

Roberto Britto

Toninho Pinheiro
DEM

Efraim Filho

Fábio Souto

Mendonça Prado

Mandetta
PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PRP
Jânio Natal

1 vaga

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E
CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE"
Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Relator: Teresa Surita (PMDB)
Titulares

Domingos Neto
Ribamar Alves (Licenciado)

Suplentes
PT

Alessandro Molon

PSB

Mauro Nazif

1 vaga

Vaz de Lima
PP

Cabo Juliano Rabelo

1 vaga

Leandro Vilela

Pedro Chaves

Alice Portugal
PRB

Alberto Filho

Geraldo Resende

Andre Moura
PCdoB

Vicentinho

Benjamin Maranhão

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Fátima Bezerra vaga do PR

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Rosane Ferreira
PTB

Amauri Teixeira vaga do PMDB

Josias Gomes

Dr. Jorge Silva

Erika Kokay
Luiz Couto

Emiliano José
Fátima Bezerra
Marina Santanna

Reginaldo Lopes

1 vaga

Alice Portugal

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PRB

Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra

Vitor Paulo
PTdoB

3 vagas

Teresa Surita

Antonio Bulhões

Rosinha da Adefal

1 vaga

1 vaga
PSDB
Andreia Zito

3 vagas

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

Eduardo Barbosa
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"

Jorginho Mello
PP
Aline Corrêa

Iracema Portella

Cida Borghetti

Rebecca Garcia
DEM

Efraim Filho

2 vagas

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Angelo Vanhoni (PT)
Titulares

Professora Dorinha Seabra Rezende

PT

PR
Paulo Freire

Suplentes

2 vagas

Angelo Vanhoni

Alessandro Molon

Emiliano José

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Fátima Bezerra

PSB
Romário

Domingos Neto

Sandra Rosado

Artur Bruno
Biffi
Dr. Rosinha vaga do PRB

Newton Lima

Gilmar Machado

Jose Stédile
PMDB

PDT
Sueli Vidigal

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Carmen Zanotto

Antônio Roberto

Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN

Gabriel Chalita

Raul Henry

Celia Rocha

PSDB
1 vaga

PCdoB

Pedro Chaves

Teresa Surita

PSC
Pastor Marco Feliciano

Joaquim Beltrão

Renan Filho

PTB
Josué Bengtson

Lelo Coimbra

Eduardo Barbosa

Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Rogério Marinho

Mara Gabrilli

PP
José Linhares

Esperidião Amin

Waldir Maranhão

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.

(Dep. do PR ocupa a vaga)
DEM

Professora Dorinha Seabra
Rezende

Onyx Lorenzoni

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Presidente: Almeida Lima (PPS)
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)
Titulares

Suplentes

PR

PT

Izalci

Paulo Freire
Ronaldo Fonseca vaga do PP

Neilton Mulim

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
PSB
Ariosto Holanda

Luiz Noé

Dr. Ubiali

Severino Ninho

Erika Kokay
Henrique Fontana

Paulo Rubem Santiago

João Paulo Lima

Fernando Ferro

José Guimarães

Luci Choinacki

Ricardo Berzoini

Luiz Alberto

Rubens Otoni

Sibá Machado

Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian

Vicente Candido
PMDB

Marcos Rogério
Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Mauro Benevides

PTB
Alex Canziani

Paes Landim

Íris de Araújo

Newton Cardoso

Marcelo Castro

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

PSC
Hugo Leal

Andre Moura

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PCdoB

Professor Setimo
Raul Henry

PSDB

Alice Portugal

Chico Lopes
PRB

Márcio Marinho

Dalva Figueiredo

Waldenor Pereira

PDT

Antônio Roberto

Bohn Gass

Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN
(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

Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana

Marcio Bittar

William Dib
1 vaga

Romero Rodrigues
PP

Esperidião Amin
José Otávio Germano
Paulo Maluf

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Simão Sessim

Dr. Carlos Alberto

DEM
Augusto Coutinho

Felipe Maia

Efraim Filho

Mendonça Filho

Pauderney Avelino

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Luciano Castro

Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Vicente Arruda

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 ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
PT

PSB
Cabo Juliano Rabelo

Pastor Eurico

Luiza Erundina

Valadares Filho

Ribamar Alves (Licenciado)

Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Osmar Serraglio

PDT
Miro Teixeira

PSDB

Félix Mendonça Júnior

Reguffe

Sueli Vidigal

Bruno Araújo
PDT

Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis

Penna

Almeida Lima vaga do PMDB

Suplentes

Rosane Ferreira

João Dado
Miro Teixeira
PTB

Sandro Alex
Arnaldo Faria de Sá

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim

PCdoB
Aldo Rebelo (Licenciado)
PRB

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda
PCdoB

Daniel Almeida

Cleber Verde

Secretário(a): Delegado Protógenes

PRB
Vitor Paulo

George Hilton
PMN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente:

Bloco PV, PPS

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edio Lopes (PMDB)

Paulo Wagner

Titulares

PTB

Suplentes
Arnaldo Faria de Sá

PT
José Mentor

Décio Lima

Rui Costa (Licenciado)

Andre Moura

Vicentinho

Delegado Protógenes

Danilo Forte

Alceu Moreira

Edio Lopes

Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)
1 vaga
PSDB

João Campos

Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja

Perpétua Almeida
PRB

PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Antônia Lúcia
PCdoB

Miriquinho Batista

Zeca Dirceu

José Augusto Maia
PSC

Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta

Ronaldo Benedet

1 vaga

Otoniel Lima

1 vaga
PRP

Jânio Natal

1 vaga

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

Wandenkolk Gonçalves

1 vaga

William Dib
PP

Jair Bolsonaro

Arthur Lira

Vilson Covatti

Sandes Júnior

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

DEM
Júlio Campos

PT

2 vagas
Cláudio Puty

1 vaga

Francisco Praciano

PR
Ronaldo Fonseca
1 vaga

Suplentes

PCdoB

(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Delegado Protógenes
PSOL

PSB
Cabo Juliano Rabelo

Gonzaga Patriota

Givaldo Carimbão

Pastor Eurico

Jean Wyllys

Secretário(a): -

PDT
Vieira da Cunha

João Dado

COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS.

Titulares

Coordenador: Roberto Santiago (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
Alessandro Molon

PSDB

PSDB

Carlos Sampaio
Otavio Leite

PSD

PR

Ricardo Izar
Anthony Garotinho

Roberto Santiago

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