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dos acusados pelo assassinato dos ambientalistas 
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito 
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Santo, no Município de Marabá, Estado do Pará. 
Assassinato de membro do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST no Município de 
Iguaí, Estado da Bahia. ......................................... 07817

ASSIS MELO (PCdoB, RS) – Transcurso do 
quinto aniversário de criação da Seção Rio Grande 
do Sul da Central dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil – CTB. ............................................... 07818

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC – 
Pela ordem) – Solicitação à Presidência de início 
da Ordem do Dia. Saudação a advogados em visita 
à Casa. .................................................................. 07819

PRESIDENTE (Simão Sessim) – Resposta 
ao Deputado Onofre Santo Agostini. ..................... 07819

PRESIDENTE (Simão Sessim) – Presença 
no plenário do Vice-Presidente do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
Cláudio Pacheco Prates Lamachia, acompanhado 
de autoridades da entidade. .................................. 07819

CHICO LOPES (PCdoB, CE) – Anúncio pela 
Presidenta Dilma Rousseff, durante a sua visita ao 
Estado do Ceará, de adoção de medidas de com-
bate à seca na Região Nordeste. .......................... 07819

AROLDE DE OLIVEIRA (PSD, RJ) – Defesa 
da execução obrigatória do Orçamento Geral da 
União...................................................................... 07819

MARLLOS SAMPAIO (PMDB, PI) – Insatisfa-
ção com os esclarecimentos prestados pelo Minis-
tro de Minas e Energia, Edison Lobão, sobre a falta 
de energia elétrica no Estado do Piauí. Críticas à 
atuação da ELETROBRAS/Piauí. Indignação com a 
qualidade dos serviços de abastecimento de água 
prestados pela empresa Águas e Esgotos do Piauí 
S/A – AGESPISA. .................................................. 07819

DALVA FIGUEIREDO (PT, AP) – Expectativa 
de aprovação em segundo turno da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 111, de 2011, sobre a 
regularização de pendências relacionadas com a 
situação funcional dos servidores dos ex-Territórios 
Federais do Amapá e de Roraima. ........................ 07820

JOSÉ AIRTON (PT, CE) – Participação da Pre-
sidenta Dilma Rousseff, de Governadores Estaduais 
e de Prefeitos Municipais em reunião do Conselho 
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimen-
to do Nordeste – SUDENE. Inauguração da Escola 
Professor Jaime Alencar, em Fortaleza, Estado do 
Ceará. Medidas anunciadas pela Presidenta da 
República para convivência dos sertanejos com a 
estiagem. Transcurso do cinquentenário de criação 
do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município 
de Itapajé, Estado do Ceará. ................................. 07820

EMANUEL FERNANDES (PSDB, SP) – Su-
gestão à Presidência para início da Ordem do Dia 
com o quórum de 257 Parlamentares. .................. 07821

PRESIDENTE (Simão Sessim) – Resposta 
ao Deputado Emanuel Fernandes. ........................ 07821

JANETE CAPIBERIBE (PSB, AP) – Julgamento 
dos acusados pelo assassinato dos ambientalistas 
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito 
Santo, no Município de Marabá, Estado do Pará. 
Assassinato do dirigente do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST, Fábio dos Santos 
Silva, no Estado da Bahia. Impunidade de crimes 
praticados contra defensores do meio ambiente. .... 07821

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (André Vargas) – Continuação 

da votação, em turno único, do Substitutivo do Se-
nado Federal ao Projeto de Lei nº 708-E, de 2007, 
que “estende os incentivos especiais de que trata 
o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar 
técnicas de integração entre lavoura e pecuária”. . 07825

PRESIDENTE (André Vargas) – Consulta ao 
Plenário sobre a existência de acordo para a vota-
ção da matéria. ...................................................... 07825

MENDONÇA FILHO (DEM, PE – Pela ordem) 
– Inexistência de acordo para a votação da matéria. 
Posicionamento do DEM favorável à aprovação do 
requerimento de destaque apresentado pelo PR.

PRESIDENTE (André Vargas) – Requerimen-
to de destaque para votação em separado do art. 
5º do substitutivo do Senado Federal. ................... 07825

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MA-
CHADO (PT, AC), COLBERT MARTINS (PMDB, 
BA), DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG), ONOFRE 
SANTO AGOSTINI (PSD, SC), LINCOLN PORTE-
LA (Bloco/PR, MG), ARTHUR LIRA (PP, AL), MEN-
DONÇA FILHO (DEM, PE). ................................... 07826

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
COLBERT MARTINS (PMDB, BA). ....................... 07827

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JANETE CA-
PIBERIBE (PSB, AP), GIOVANNI QUEIROZ (PDT, 
PA), RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), SILVIO 
COSTA (PTB, PE), GIOVANNI QUEIROZ (PDT, PA), 
RICARDO ARRUDA (PSC, PR), MOREIRA MEN-
DES (PSD, RO), MÁRCIO MARINHO (PRB, BA), 
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR, RJ), WALTER 
FELDMAN (PSDB, SP), ARLINDO CHINAGLIA (PT, 
SP), DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG). ................. 07827

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), BER-
NARDO SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco/
PR, MG), MENDONÇA FILHO (DEM, PE), ARLIN-
DO CHINAGLIA (PT, SP), JANETE CAPIBERIBE 
(PSB, AP). ............................................................. 07828

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RICARDO AR-
RUDA (PSC, PR), PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB, 
AC). ........................................................................ 07830

PRESIDENTE (André Vargas) – Supressão 
do dispositivo. ........................................................ 07830
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Votação e aprovação da redação final. ........ 07832
Encaminhamento da matéria à sanção pre-

sidencial. ................................................................ 07832
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR, RJ) – 

Questão de ordem sobre a intercessão da Presi-
dência da Casa junto à Confederação Brasileira de 
Futebol – CBF para adiamento da partida de futebol 
entre as Seleções do Brasil e da Bolívia naquele 
país. ....................................................................... 07832

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP) – Con-
tradita à questão de ordem do Deputado Anthony 
Garotinho. .............................................................. 07832

PRESIDENTE (André Vargas) – Resposta ao 
Deputado Anthony Garotinho. ............................... 07833

JOSÉ GENOÍNO (PT, SP) – Questão de or-
dem sobre a exigência de quorum qualificado na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal para 
aprovação de emenda substitutiva apresentada à 
proposta de emenda à Constituição.  .................... 07833

RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR) – Contra-
dita à questão de ordem do Deputado José Genoí-
no. .......................................................................... 07833

FABIO TRAD (PMDB, MS) – Contradita à 
questão de ordem do Deputado José Genoíno. .... 07833

PRESIDENTE (André Vargas) – Indeferimen-
to da questão de ordem formulada pelo Deputado 
José Genoíno......................................................... 07834

JOSÉ GENOÍNO (PT, SP – Pela ordem) – 
Apresentação de recurso à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania contra a decisão 
da Presidência. ...................................................... 07834

PRESIDENTE (André Vargas) – Discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 544– B, de 2002, que cria os Tribunais 
Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões. ..... 07834

PRESIDENTE (André Vargas) – Votação de 
requerimento de retirada da matéria da pauta. ..... 07834

AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) 
– Apelo ao Deputado Cláudio Puty no sentido da 
desistência do pedido de retirada da matéria da 
pauta.  .................................................................... 07834

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados CLÁUDIO PUTY (PT, 
PA), EDUARDO SCIARRA (PSD, PR). .................. 07834

PRESIDENTE (André Vargas) – Esclareci-
mento ao Plenário sobre o posicionamento do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joa-
quim Barbosa, e do Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, Ministro Felix Fischer, sobre a criação 
de novos Tribunais Regionais Federais.  ............... 07836

CLÁUDIO PUTY (PT, PA – Pela ordem) – 
Contestação dos argumentos expendidos pelo De-
putado Eduardo Sciarra no encaminhamento da 
votação.  ................................................................ 07837

IVAN VALENTE (PSOL, SP – Como Líder) 
– Omissão do Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, em debate realizado na Casa, quanto ao fi-

nanciamento do Sistema Único de Saúde – SUS, 
à transferência de recursos públicos a planos de 
saúde privados e à atuação da Agência Nacional 
de Saúde Complementar – ANS. Congratulações 
ao Coordenador da Comissão Nacional da Verda-
de, Paulo Sérgio Pinheiro, pela defesa de revisão 
da Lei da Anistia.  .................................................. 07837

PRESIDENTE (André Vargas) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 07838

PRESIDENTE (André Vargas) – Votação de 
requerimento para discussão da matéria artigo por 
artigo. ..................................................................... 07838

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados CLÁUDIO PUTY (PT, 
PA), EDUARDO AZEREDO (PSDB, MG). ............. 07838

PRESIDENTE (André Vargas) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 07839

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado AMAURI TEIXEIRA (PT, BA). ........ 07839

PRESIDENTE (André Vargas) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora. ............................................ 07840

ANGELO VANHONI (PT, PR – Pela ordem) – 
Visita, à Casa, do Senador Sérgio Souza e de dele-
gação do Estado do Paraná, para acompanhamento 
da votação da proposta de emenda à Constituição 
sobre a criação de Tribunais Regionais Federais. . 07840

PRESIDENTE (André Vargas) – Presença, 
no plenário, do ex-Senador Arlindo Porto, autor da 
proposta de emenda à Constituição em votação. .. 07840

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado CLÁUDIO PUTY (PT, PA). ............. 07840

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de limitação do 
tempo concedido aos oradores para uso da pala-
vra. ......................................................................... 07841

Usaram da palavra para discussão da matéria 
os Srs. Deputados MARCOS MONTES (PSD, MG), 
PAES LANDIM (PTB, PI). ...................................... 07841

PRESIDENTE (André Vargas) – Votação de 
requerimento de encerramento da discussão da 
matéria. .................................................................. 07842

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados VIEIRA DA CUNHA 
(PDT, RS), RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR). ... 07842

PRESIDENTE (André Vargas) – Aprovação 
do requerimento. .................................................... 07844

Encerramento da discussão. ........................ 07844
PRESIDENTE (André Vargas) – Votação de 

requerimento de votação da matéria artigo por ar-
tigo. ........................................................................ 07844

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados CLÁUDIO PUTY (PT, 
PA), ABELARDO LUPION (DEM, PR). .................. 07844

PRESIDENTE (André Vargas) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 07845
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PRESIDENTE (André Vargas) – Votação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 544-B, de 
2002, a respeito da criação de novos Tribunais Re-
gionais Federais. .................................................... 07845

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
COLBERT MARTINS (PMDB, BA). ....................... 07845

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados CLÁUDIO PUTY (PT, 
PA), AMAURI TEIXEIRA (PT, BA), PAES LANDIM 
(PTB, PI), LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG). .. 07845

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ABELARDO 
LUPION (DEM, PR), NELSON PELLEGRINO (PT, 
BA), FABIO TRAD (PMDB, MS), DOMINGOS SÁ-
VIO (PSDB, MG), LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, 
MG), CIDA BORGHETTI (PP, PR), MARCOS MON-
TES (PSD, MG), COLBERT MARTINS (PMDB, BA), 
ISAIAS SILVESTRE (PSB, MG), MIRO TEIXEIRA 
(PDT, RJ). .............................................................. 07846

PRESIDENTE (André Vargas) – Observação 
sobre a matéria em votação. ................................. 07847

Usou a palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ). ................................... 07847

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ARNALDO 
FARIA DE SÁ (PTB, SP), SANDRO ALEX (Bloco/
PPS, PR), ANDRÉ MOURA (PSC, SE), ALICE POR-
TUGAL (PCdoB, BA), MÁRCIO MARINHO (PRB, 
BA), IVAN VALENTE (PSOL, SP). ......................... 07847

DR. CARLOS ALBERTO (PMN, RJ – Pela 
ordem) – Indagação à Presidência sobre o funcio-
namento do painel eletrônico. Orientação da ban-
cada. ...................................................................... 07848

PRESIDENTE (André Moura) – Resposta ao 
Deputado Dr. Carlos Alberto.  ................................ 07848

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ISAIAS SIL-
VESTRE (PSB, MG), FERNANDO FRANCISCHINI 
(PEN, PR), ANTONIO IMBASSAHY (PSDB, BA), 
ARLINDO CHINAGLIA (PT, SP). ........................... 07848

SARNEY FILHO (Bloco/PV, MA – Pela ordem) 
– Nota do PV sobre o julgamento dos acusados pelo 
assassinato dos extrativistas José Claudio e Maria 
do Espírito Santo, no Estado do Pará. ................... 07849

PAULO ABI-ACKEL (PSDB, MG – Pela or-
dem) – Apoio à PEC nº 544, de 2002, que institui 
novos Tribunais Regionais Federais. ..................... 07849

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Pela 
ordem) – Pedido aos Deputados do Estado de Mi-
nas Gerais de comparecimento ao plenário para 
aprovação da proposta de emenda à Constituição 
constante na pauta. ............................................... 07850

JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA – Pela ordem) – 
Falecimento do ex-Deputado Federal por São Paulo 
Sampaio Dória. ...................................................... 07850

DR. ROSINHA (PT, PR – Pela ordem) – Ba-
lanço positivo da participação do Ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, em audiência pública promovida 
por Comissões da Casa. Improcedência de notícias 
veiculadas sobre privatização parcial do Sistema 
Único de Saúde. .................................................... 07850

ÁTILA LINS (PSD, AM – Pela ordem) – Convo-
cação dos Deputados da Região Norte para compa-
recimento ao plenário, para votação e aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 544, de 2002, 
que cria novos Tribunais Regionais Federais.  .......... 07851

PASTOR EURICO (PSB, PE – Pela ordem) – 
Retomada dos trabalhos da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias. Congratulação ao Presidente 
do órgão, Deputado Pastor Marco Feliciano. Eleição 
do 2º e do 3º Vice-Presidentes da Comissão. ....... 07851

SEVERINO NINHO (PSB, PE – Pela ordem) 
– Transcurso do 94º e do 13º aniversários de fun-
dação, respectivamente, do Jornal do Commercio 
e da Folha de Pernambuco. ................................... 07851

REGINALDO LOPES (PT, MG – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados do PT plenário para 
a votação da matéria. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 07852

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR, PE – Pela 
ordem) – Transcurso de aniversários de fundação 
dos jornais Folha de Pernambuco e Jornal do Com-
mercio. Apoio à liberdade de imprensa. ................ 07852

ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC – Pela ordem) – 
Congratulação à Presidência pela inclusão na pauta 
da proposta de emenda à Constituição sobre a cria-
ção de novos Tribunais Regionais Federais. Presença 
no plenário do ex-Senador Arlindo Porto. ................ 07852

ANDRÉ MOURA (PSC, SE – Pela ordem) – 
Congratulação à Presidência pela inclusão na pau-
ta da proposta de emenda à Constituição sobre a 
criação de novos Tribunais Regionais Federais. .... 07853

FABIO TRAD (PMDB, MS – Pela ordem) – 
Legitimidade, adequação orçamentária e financei-
ra da proposta de emenda à Constituição sobre a 
criação de novos Tribunais Regionais Federais. .... 07853

ONYX LORENZONI (DEM, RS – Pela ordem) 
– Irresponsabilidade do Governo Tarso Genro na 
utilização de recursos de depósitos judiciais para 
o pagamento de contas do Estado do Rio Grande 
do Sul. .................................................................... 07853

VANDERLEI SIRAQUE (PT, SP – Pela ordem) 
– Imediata criação do Regime Especial da Indústria 
Química, Petroquímica e de Plásticos. Importância 
da competitividade da cadeia produtiva do setor. 
Orientação da respectiva bancada. ....................... 07853

PRESIDENTE (André Vargas) – Presença, 
na Casa, de autoridades e representantes de en-
tidades nacionais para acompanhamento da vota-
ção da proposta de emenda à Constituição sobre 
a criação de novos Tribunais Regionais Federais. . 07854

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC – Pela 
ordem) – Apelo aos Parlamentares de compareci-
mento ao plenário para a votação da proposta de 
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emenda à Constituição sobre a criação de novos 
Tribunais Regionais Federais.  ............................... 07854

SERGIO ZVEITER (PSD, RJ – Pela ordem) – 
Posicionamento do orador favorável à proposta de 
emenda à Constituição sobre a criação de novos 
Tribunais Regionais Federais. ................................ 07854

MARINA SANTANNA (Bloco/PT, GO – Pela 
ordem) – Regozijo com a votação, pela Casa, de 
propostas em defesa dos direitos humanos. Protesto 
contra a permanência do Deputado Marco Feliciano 
na Presidência da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, em face de suas posições homofóbicas, 
racistas e sexistas.. ................................................ 07854

RICARDO BERZOINI (PT, SP – Pela ordem) 
– Posicionamento do orador favorável à proposta de 
emenda à Constituição sobre a criação de novos 
Tribunais Regionais Federais. Realização pela Casa 
de sessão solene, ao ensejo do transcurso do 90º 
aniversário de fundação do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo. Saudação ao ex-Deputado Luiz 
Gushiken.  .............................................................. 07856

PRESIDENTE (André Vargas) – Solidarieda-
de ao ex-Deputado Luiz Gushiken, acometido de 
câncer. ................................................................... 07857

CHICO DAS VERDURAS (Bloco/PRP, RR – 
Pela ordem) – Votação, pela Casa, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 544, de 2002, sobre a 
criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 
8ª e 9ª Regiões. Posicionamento do PRP favorável 
à matéria. Criação de Defensorias Públicas no Es-
tado de Roraima. ................................................... 07857

MOREIRA MENDES (PSD, RO – Pela ordem) 
– Posicionamento da bancada federal rondoniense 
favorável à proposta de emenda à Constituição sobre 
a criação de novos Tribunais Regionais Federais. . 07857

EDUARDO CUNHA (PMDB, RJ – Como Líder) 
– Declaração de voto pela aprovação da proposta 
de emenda à Constituição sobre a criação de no-
vos Tribunais Regionais Federais. Esclarecimento 
de matéria publicada pela revista Veja contra o ora-
dor. ......................................................................... 07857

JOSÉ ROCHA (Bloco/PR, BA – Pela ordem) 
– Regozijo com a criação do Tribunal Regional Fe-
deral do Estado da Bahia.  .................................... 07858

PRESIDENTE (André Vargas) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 07858

Aprovação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 544, de 2002, sobre 
a criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 
7ª, 8ª e 9ª Regiões. ................................................ 07858

Dispensada a votação da redação final da 
matéria, nos termos do inciso I do § 2º do art. 195 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 07871

Encaminhamento da matéria à promulga-
ção. ........................................................................ 07871

RENAN FILHO (PMDB, AL – Pela ordem) 
– Declaração de voto a favor da criação de novas 
varas federais.  ...................................................... 07871

PRESIDENTE (André Vargas) – Realização 
de acordo de Líderes para inclusão na pauta da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 111, de 
2011, acerca da regularização de pendências da 
situação funcional dos servidores públicos oriundos 
dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima. 07871

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado LEONARDO GADELHA (PSC, 
PB). ........................................................................ 07871

JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE – Pela ordem) 
– Estabelecimento de acordo para o adiamento da 
votação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 111, de 2011, a respeito da regularização de 
pendências da situação funcional dos servidores 
públicos oriundos dos ex-Territórios Federais do 
Amapá e Roraima. ................................................. 07871

LUCIANO CASTRO (Bloco/PR, RR – Pela 
ordem) – Defesa de votação pela Casa, em segun-
do turno, da proposta de emenda à Constituição de 
interesse dos servidores públicos dos ex-Territórios 
Federais de Roraima e Amapá.  ............................ 07871

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JÂNIO NATAL (Bloco/
PRP, BA), ANDRÉ ZACHAROW (PMDB, PR). ...... 07871

ARLINDO CHINAGLIA (PT, SP – Pela or-
dem) – Anúncio da data de votação da proposta 
de emenda à Constituição de autoria da Deputada 
Dalva Figueiredo. Posicionamento da Liderança do 
Governo na Casa com relação à matéria.  ............ 07872

DALVA FIGUEIREDO (PT, AP – Pela ordem) – 
Anúncio da data de votação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 111, de 2011, sobre a regulariza-
ção da situação funcional dos servidores públicos 
oriundos dos ex-Territórios Federais de Roraima e 
Amapá.  ................................................................. 07872

SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP – Pela 
ordem) – Apelo ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão de realização de exame criterio-
so sobre a proposta de emenda à Constituição de 
interesse de servidores públicos dos ex-Territórios 
Federais.  ............................................................... 07872
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ÀS 13 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

André Vargas
Simão Sessim
Biffi
Gonzaga Patriota
Wolney Queiroz
Vitor Penido
 Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 7

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 

Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 5

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Marcos Rogério PDT 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDONIA 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PpsPv
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Leomar Quintanilha PMDB 
Nilmar Ruiz PEN 
Osvaldo Reis PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PpsPv
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de MARANHÃO 12

SEÇÃO I

Ata da 53ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Extraordinária, Vespertina,  

da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
em 3 de abril de 2013

Presidência dos Srs.: André Vargas, 1º Vice-Presidente. Simão Sessim, 2º Secretário. 
Paulo Feijó, Amauri Teixeira, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Gera Arruda PMDB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 13

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Nilda Gondim PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 10

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 

Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 19

ALAGOAS

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

SERGIPE

Almeida Lima PPS PpsPv
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 6

BAHIA

Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
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Luiz Argôlo PP 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mauro Lopes PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Renato Andrade PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 33

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lauriete PSC 

Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PpsPv
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS PpsPv
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 30

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
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Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PpsPv
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PpsPv
Roberto Santiago PSD 
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 51

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PpsPv
Erika Kokay PT 
Luiz Pitiman PMDB 

Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 13

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV PpsPv
Sandro Alex PPS PpsPv
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 21
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SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 13

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`ávila PCdoB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 22

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 354 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. LEONARDO MONTEIRO, servindo como 
2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

Of./GAB/I/nº 331

Brasília, 3 de abril de 2013

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Hugo Motta passa a integrar, na qualidade de Suplente, 
a Comissão de Turismo e Desporto, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se. 
Em, 3-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

Of. B/nº 52/13

Brasília, 2 de abril de 2013

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da De-

putada Keiko Ota (PSB-SP) para a vaga de suplente 
da Comissão de Educação, em substituição ao Depu-
tado José Stédile.

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquer-
que, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se. 
Em, 3-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

Ofício nº 84/2013 LID/PRB

Brasília, 2 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Lyra Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial

Senhor presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado Dr. 

Ubiali (PSD – SP) para membro titular da Comissão 
Especial destinada a discutir o Financiamento da Saúde 
Pública – CESAUDE, em substituição Deputado Jho-
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natan de Jesus (PRB – RR). Ao mesmo tempo indico 
o Deputado Jonathan para ocupar a vaga de suplente 
destinada ao Partido.

Atenciosamente, – Deputado George Hilton, Lí-
der do Partido Republicano Brasileiro – PRB.

Defiro. Publique-se. 
Em, 3-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

Ofício nº 84/2013 LID/PRB

Brasília, 2 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Lyra Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial

Senhor presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado Dr. 

Ubiali (PSD – SP) para membro titular da Comissão 
Especial destinada a discutir o Financiamento da Saúde 
Pública – CESAUDE, em substituição Deputado Jho-
natan de Jesus (PRB – RR). Ao mesmo tempo indico 
o Deputado Jonathan para ocupar a vaga de suplente 
destinada ao Partido.

Atenciosamente, – Deputado George Hilton, 
Líder do Partido Republicano Brasileiro – PRB.

Defiro. Publique-se. 
Em, 3-4-13. – Henrique Eduardo Alves, 

Presidente.

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

IV – Breves Comunicações

Vamos priorizar os Deputados e as Deputadas 
inscritos nesta primeira fase da sessão para dar seus 
pronunciamentos como lidos. V.Exas. disporão de até 
1 minuto.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Amauri Tei-
xeira, do PT da Bahia.

 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo Paulo “Royal-
ty” Feijó, é um prazer falar sob a sua Presidência.

Sr. Presidente, primeiro, quero parabenizar a 
Presidenta Dilma pelo anúncio que ela fez, no Ceará, 
de aplicação do recurso de 9 bilhões para combater 
os efeitos da seca. Esses não são os únicos recursos. 
São mais 9 bilhões para aplicar.

Outro aspecto é que a Presidenta Dilma autorizou 
pedido, inclusive nosso, eu fiz indicação, no sentido de 
que o transporte de milho para consumo animal fos-
se feito por navio, por cabotagem, porque não estava 
chegando, meu caro Nazareno, na ponta, no produtor. 

A Presidenta Dilma, mais uma vez, sensível, está to-
mando providência para que o milho chegue.

Segundo, Sr. Presidente – aí, eu peço um pouco 
de compreensão a V.Exa., porque esse é o tema cen-
tral, em mais 1 minuto eu acabo –, nós vamos votar 
aqui hoje, e eu quero apelar a todos para o entendi-
mento de que a Federação brasileira só será completa 
no dia em que tivermos entes parciais iguais. Se se 
olhar a distribuição dos Tribunais Regionais Federais, 
vai ver que a região para cima está desassistida. Não 
há Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, nem na 
Bahia, nem no Amazonas e, no Sul, não há no Paraná.

Nós vamos hoje reequilibrar um pouquinho a Fe-
deração brasileira, votando a favor dos tribunais. E não 
há vício de iniciativa. O Supremo já decidiu diversas 
vezes. Não existe iniciativa privativa em proposta de 
emenda à Constituição. Emenda à Constituição não é 
privativa de ninguém. O que é privativo é projeto de lei. 
E nós vamos votar uma PEC. PEC não tem iniciativa 
privativa, portanto, não há vício.

Vamos descentralizar. Vamos melhorar o acesso. 
Vamos aprovar a PEC 544.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero solicitar a transcrição 
nos Anais da Câmara de um texto da coluna de João 
Pereira Coutinho, cujo título é Viagem ao inferno.

Essa coluna é importante – estou divulgando-a 
para que os colegas tenham acesso – porque retrata 
um fenômeno da pós-modernidade, a denúncia pela 
denúncia, com base na fantasia de uma criança na 
relação com seu professor, que passa a ser suspeito, 
depois, acusado, condenado e destruído.

Há aqui uma frase importante: “As chamas da 
calúnia nunca se apagam. Elas permanecem como 
brasas dormentes, prontas para serem atiçadas pela 
mínima brisa”.

Trata-se de um artigo muito importante a respeito 
do filme A Caça, que discute o fenômeno de destruição 
das pessoas públicas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR: 

Viagem ao inferno
As chamas da calúnia nunca se apagam.
Elas permanecem como brasas dormentes
O melhor do mundo são as crianças, dizia Fernan-

do Pessoa. Ainda bem que o poeta morreu em 1935. 
Hoje, na era da histeria, quando qualquer adulto é um 
agressor sexual em potencial, frases dessas poderiam 
alimentar equívocos.



07776 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

Um filme dinamarquês, já estreado no Brasil, aju-
da a entender por quê. Intitula-se “A Caça”, foi dirigido 
por Thomas Vinterberg (um dos ideólogos estéticos do 
movimento Dogma 95, juntamente a Lars von Trier) e 
a história resume-se em breves linhas: Lucas, depois 
de um casamento desfeito, encontra trabalho como 
educador de infância.

Lentamente, a vida começa a reerguer-se: ele tem 
uma nova namorada; o filho reaproxima-se depois do 
afastamento; os amigos são exemplos de camaradagem 
“nórdica” em alegres caçadas e alegres bebedeiras.

Mas eis que surge em cena uma criança, Klara, 
pronta para estragar a festa com os equívocos próprios 
das crianças. Em casa, Klara encontra imagens pornô 
no iPad do irmão adolescente. Sinal dos tempos: onde 
estão as velhas revistas em papel da minha adoles-
cência? Divago.

Certo é que esse encontro será a primeira fagulha 
do incêndio que virá a seguir. E que tem início na escola, 
depois de uma birra entre Klara e o professor Lucas, 
uma dessas birras em que as crianças são pródigas.

Questionada pela diretora da escola a respeito, 
Klara confessa um episódio “impróprio” que nunca 
aconteceu com o professor. Usando para o efeito os 
pormenores gráficos que vira nas fotos.

O incêndio começa e Vinterberg parece reatua-
lizar no filme essa outra “caça” que Arthur Miller apre-
sentou na peça “The Crucible” a respeito das “bruxas” 
de Salem.

Não apenas ao eleger como palco da tragédia 
uma pequena comunidade rural (e puritana) que inicia 
também a sua “caça” ao elemento demoníaco.

Mas ao filmar, com impressionante crueza, os 
mecanismos clássicos da “histeria contagiosa”.

Primeiro, a histeria da diretora da escola, que 
passa rapidamente da incredulidade para a dúvida; e 
da dúvida para a certeza; e da certeza para a conde-
nação pura e simples.

Tudo com a ajuda de um “especialista pedagógico” 
que, obviamente, não é especialista de coisa nenhu-
ma, exceto das suas próprias taras e preconceitos: o 
interrogatório à criança, na sua aparente doçura, é um 
dos momentos mais aberrantes de todo o processo.

Quem diria que os velhos inquisidores de Salém 
regressariam hoje pela porta da “pedagogia” românti-
ca? Ah, os discípulos de Rousseau nunca desiludem.

E, depois da histeria da diretora, o incêndio pro-
paga-se aos pais das restantes crianças, alertados em 
reunião escolar para a existência de um lobo entre as 
ovelhas. O que significa que o incêndio também che-
ga às ovelhas, que já apresentam sintomas possíveis/
prováveis/óbvios de abuso sexual.

Exatamente como as donzelas falsamente pos-
suídas da peça de Arthur Miller.

Lucas, o professor, não cometeu nenhum crime. 
Em poucos dias, cometeu vários crimes – e o incên-
dio atinge finalmente o seu círculo mais restrito. A 
namorada. O filho. Os amigos, os velhos amigos, que 
se afastam com o nojo próprio de quem sempre sus-
peitara de que ele era “diferente”, ou seja, “tarado”, ou 
seja, “pedófilo”.

O incêndio da calúnia consumiu todos em volta, 
ou quase: há ainda um amigo que resiste; há ainda o 
filho que persiste na inocência do pai.

E quando essa inocência é provada e comprova-
da, nós, testemunhas da destruição metódica de um 
ser humano, acreditamos com Lucas que as chamas 
serão apagadas e o inferno chegará ao fim.

Mas essa é a principal e mais inquietante lição 
do filme de Thomas Vinterberg, um verdadeiro tratado 
sobre a natureza humana: as chamas da calúnia nunca 
se apagam. Elas permanecem como brasas dormen-
tes, prontas para serem atiçadas pela mínima brisa.

A sequência final, que naturalmente não revelo 
aqui, é talvez o melhor momento do filme ao ilustrar 
de forma agônica como o inferno é a única eternida-
de garantida.

O melhor do mundo são as crianças? Acredito 
que sim. Mas o poeta poderia ter escrito antes que o 
pior do mundo são os adultos.

Ou, como Arthur Miller explica na sua peça, que 
não existe maior medo do que o ódio dos homens 
com medo.

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero dar como lido o pronunciamento que 
preparei sobre o dia 8 de abril, Dia Mundial de Com-
bate ao Câncer.

Queria pedir que fosse dado como lido e publi-
cado nos órgãos de comunicação da Casa.

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

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores 
e servidoras da Casa e dos gabinetes parlamentares, 
ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 
Câmara, no dia 8 de abril comemora-se o Dia Mun-
dial de Combate ao Câncer, uma data que tem como 
objetivo chamar a atenção de líderes políticos e da 
sociedade em geral para o crescimento dos índices 
da doença, que, segundo o IBGE, vêm aumentando 
continuamente nas duas últimas décadas. O câncer, 
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Sr. Presidente, é um conjunto de mais de 100 doen-
ças caracterizadas pelo crescimento desordenado das 
células, que se dividem muito rapidamente, invadindo 
tecidos e órgãos e formando tumores que podem se 
espalhar para outras regiões do corpo. O câncer tem 
causas variadas, podendo surgir de fatores externos, 
como o ambiente em que a pessoa vive ou hábitos e 
costumes presentes em nosso dia a dia; ou também 
por fatores internos, que na maioria das vezes estão 
geneticamente predeterminados.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, Sr. Pre-
sidente, cerca de 80% a 90% de todos os casos da 
doença estão associados a fatores externos, sendo 
alguns deles bem conhecidos, como tabagismo, expo-
sição excessiva ao sol, vírus que podem causar leuce-
mia, hábitos alimentares, alcoolismo, hábitos sexuais, 
medicamentos e fatores ocupacionais.

Os vários tipos de câncer correspondem ao di-
ferentes tipos de células que temos em nosso orga-
nismo. O que diferencia os diversos tipos de câncer é 
a velocidade com que as células se multiplicam e sua 
capacidade de invadir tecidos e órgãos.

O tratamento do câncer pode ser feito através 
de quimioterapia, na qual são utilizados vários me-
dicamentos para combater o tumor; radioterapia, na 
qual se utilizam radiações para destruir o tumor ou 
impedir que suas células continuem se dividindo; ou 
transplante de medula óssea, indicado para algumas 
doenças malignas que afetam as células do sangue.

É importante que as pessoas se conscientizem 
de que, segundo especialistas, alguns fatores de risco 
são os causadores de alguns tipos de tumores malig-
nos, sendo o principal fator o tabagismo, seguido de 
consumo de bebidas alcoólicas e de gorduras de ori-
gem animal, dieta pobre em fibras, vida sedentária e 
obesidade. Diante disso, Sr. Presidente, a melhor forma 
de se prevenir do câncer é adotar hábitos mais saudá-
veis, como parar de fumar; ter uma alimentação com 
maior consumo de frutas, verduras, legumes e cereais; 
diminuir o consumo de alimentos gordurosos; evitar 
ou diminuir o consumo de bebidas alcoólicas; praticar 
atividades físicas regularmente; evitar a exposição 
prolongada ao sol; e fazer exames regulares, pois isso 
ajuda na detecção precoce de um eventual câncer.

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

palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a presença da 
Presidente Dilma Rousseff no Nordeste fez renascer 
as nossas esperanças quanto ao amparo do Governo 
Federal diante de uma crise climática de dramáticas 

repercussões, considerada a maior calamidade dos 
últimos 50 anos.

Recepcionada pelo Governador Cid Gomes e 
seus colegas do Polígono, a Chefe da Nação renovou 
o seu propósito de atender os rurícolas que padecem 
das agruras pela falta de chuvas.

Os investimentos foram concedidos. São de 9 bi-
lhões, incluindo 2,1 bilhões para novos equipamentos 
para os Municípios e 3,1 bilhões em renegociação de 
dívidas dos produtores, que terão o prazo de paga-
mento dos empréstimos da safra 2013/2014 prorro-
gado por 10 anos, com a primeira parcela a ser paga 
a partir de 2016.

Há outras medidas, Sr. Presidente, todas rele-
vantes. Esperamos que o Governo Federal cumpra 
realmente as promessas transmitidas pela Presidenta 
e não haja nenhuma protelação por parte da burocra-
cia oficial.

Essa é a comunicação que eu desejava fazer, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Muito obri-
gado, Deputado Mauro Benevides, exemplo de dedi-
cação à vida pública.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
a presença da Presidente Dilma Rousseff no Nordeste 
fez renascer as nossas esperanças quanto ao amparo 
do Governo Federal diante de uma crise climática de 
dramáticas repercussões, considerada a maior cala-
midade dos últimos 50 anos.

Recepcionada por parte do Governador Cid Fer-
reira Gomes e seus colegas do Polígono, a Chefe da 
Nação renovou o seu propósito de atender os ruríco-
las que padecem das agruras da falta de chuvas, com 
perda total de plantações e da quase totalidade dos 
rebanhos, apesar do apoio dado pelo Poder Central e 
os Executivos de nossas unidades federadas, numa 
mobilização que, ontem, se ampliou com as medidas ali 
anunciadas, as quais, basicamente, são as seguintes:

– investimentos de 9 bilhões, incluindo 2,1 bilhões 
de novos equipamentos para os Municípios e 3,1 bi-
lhões em renegociação de dívidas dos produtores, que 
terão o prazo de pagamento dos empréstimos da safra 
2013/2014 prorrogadas por 10 anos, com a primeira 
parcela a ser paga a partir de 2016;

– ampliação de 30% no número de carros-pipa 
na região, aumentando para pouco mais de 6 mil;

– desburocratização na liberação dos recursos 
para a seca – 30% dos valores serão transferidos logo 
após a licitação e os demais liberados com maior agili-
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dade. A documentação só será exigida antes da liber-
tação da ultimada parcela;

– prorrogação da Bolsa Estiagem – aliás, sobre 
essa reivindicação fiz apelo, desta mesma tribuna, em 
pronunciamento na semana passada, com assenti-
mento deste Plenário;

– construção de mais cisternas e perfuração de 
poços artesianos para a captação de água.

A bancada nordestina estará atenta para evitar 
que o propósito louvável da Primeira Magistrada ve-
nha a sofrer delongas em sua execução por parte da 
burocracia, gerando natural desalento entre prováveis 
beneficiários, todos imersos numa crise de danosas 
repercussões.

Expressamos, neste plenário, nossa confiança 
em que as medidas ora listadas haverão de ser cum-
pridas, evitando, deste modo, que o Nordeste mergulhe 
na desesperança e na inquietação social.

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

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento divulgou, na última semana, que 
estuda mecanismos de apoio à prática de agricultura 
irrigada em nosso País.

Quero aqui dar esse pronunciamento como lido 
sobre a iniciativa da irrigação, que é muito importan-
te. Nós temos condições de triplicar a produtividade 
com irrigação.

É um programa fundamental para a sustentabili-
dade, para produzirmos mais alimentos para o mundo 
todo. Então, nós temos que, cada vez mais, incentivar 
a irrigação.

O Congresso Nacional tem que se conscientizar 
de que a irrigação é fundamental para a produção de 
alimentos em nosso País.

Parabéns por essa iniciativa.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
divulgou, na última semana, que estuda mecanismos 
de apoio à prática de agricultura irrigada em nosso País.

O objetivo é garantir a qualidade e o aumento da 
produção agropecuária fazendo o uso consciente da 
água, da energia e do solo. As atividades relaciona-
das à agropecuária são as que mais necessitam de 
recursos hídricos para sua execução.

Segundo o Chefe da Divisão da Agricultura Ir-
rigada do MAPA, José Silvério, estima-se que sejam 

utilizados de mil a 3 mil metros cúbicos de água para 
produzir uma tonelada de alimentos de origem vegetal.

O consumo de água para produzir um hectare de 
grãos, por exemplo, está em torno de 10 mil metros 
cúbicos. E esse número chega a ser cinco vezes maior 
para alimentos de origem animal.

A tecnologia de irrigação intensifica o uso dos so-
los reduzindo a pressão por abertura de novas áreas, 
o que contribui para preservação ambiental.

No Brasil, dos 60 milhões de hectares de área 
plantada, cerca de 4,7 milhões utilizam a prática de 
agricultura irrigada. Estudos mostram que o método 
permite a produção de mais de uma safra anual e 
minimiza os problemas climáticos, especialmente em 
época de estiagem. Além disso, é notório o aumento 
de produtividade das culturas e pastagens onde se 
utiliza essa tecnologia.

Segundo José Silvério, cada hectare irrigado 
corresponde a 3 hectares de sequeiro em termos de 
produtividade física e 7 hectares em termos de produ-
tividade econômica.

O Plano Brasil Maior, de incentivo à indústria na-
cional, atribui ao MAPA a responsabilidade de aper-
feiçoar o desenvolvimento tecnológico da agricultura 
irrigada e sua difusão.

Por este motivo, está em processo de análise, 
no Ministério, o Programa de Incentivo da Agropecu-
ária Irrigada (Pró-Irriga), que pretende ampliar a área 
irrigada, a produtividade e a qualidade dos produtos 
agrícolas. Trata-se de uma importante iniciativa, que 
merece ser destacada e incentivada pelo Poder Público.

Muito obrigado.
 O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
receba e dê como lido meu pronunciamento acerca da 
criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Era apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta se-
mana tivemos a grata satisfação em ver publicada a 
Lei nº 12.792, de 2013, que cria a Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa. Esse é mais um grande avanço 
na proteção desse importante setor que responde hoje 
por dois terços do total de empregos gerados no País. 
A valorização de pequenas e microempresas resulta-
rá em mais empregos, ampliação de oportunidades 
no mercado e fortalecimento do empreendedorismo 
brasileiro.
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A Secretaria tem status de Ministério e está vin-
culada à Presidência da República. Anteriormente à 
criação da Secretaria, as pequenas e microempresas 
faziam parte das atribuições do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Entre as nobres missões da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, estão a coordenação e articulação 
das políticas de apoio ao fortalecimento, a expansão e 
formalização das pequenas e microempresas. A nova 
Pasta desenvolverá ainda programas de promoção 
da competitividade e inovação e qualificação do setor.

Para realizar esses objetivos, a Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa será responsável por in-
centivar a criação de foros nacionais e regionais no 
sentido de promover a participação de entidades que 
representam o setor.

As pequenas e microempresas são estratégicas 
e fundamentais na nossa economia e merecem a defe-
rência do Governo da Presidenta Dilma, com a criação 
da Secretaria que vai gerir e impulsionar essas em-
presas, oferecendo subsídios para o desenvolvimento 
pleno do setor.

De acordo com dados recentes do IBGE, o setor 
representa 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro, o que contabilizado chega a um valor da ordem de 
R$ 700 bilhões. As pequenas e microempresas também 
são diretamente responsáveis por 60% dos empregos 
no País, ou seja, geram 56,4 milhões de empregos de 
um total de 94 milhões. E mais, Sr. Presidente, o setor 
constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos for-
mais existentes hoje em solo brasileiro.

Outro dado importante vem de um estudo conclu-
ído recentemente pelo SEBRAE e pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM): a participação dos 
pequenos negócios nas compras municipais já ocorre 
sistematicamente em 850 Municípios brasileiros, com 
média de 40% do volume total dos recursos destinados 
às aquisições. Mais uma grande conquista alcançada 
pelas pequenas e microempresas do nosso Brasil.

Os brasileiros têm uma grande vocação para o 
empreendedorismo. Nos últimos 5 anos, em média, 
mais de 600 mil novos negócios, anualmente, foram 
registrados no Brasil. E os Microempreendedores In-
dividuais (MEI), não computados naqueles números, 
já somam mais de 1,5 milhão de registros. Esses nú-
meros, Sr. Presidente, demonstram que o empreen-
dedorismo está efetivamente consolidado no País, e 
o melhor, continua em franco crescimento.

O empreendedorismo ganhou força no País com 
a entrada em vigor da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, em 2007, que salvaguardou o setor, e da Lei 
do Microempreendedor Individual, em 2008, que permi-
tiu a formalização do microempreendedor, garantindo 

acesso ao INSS, FGTS e mais uma extensa gama de 
direitos. Ambas as leis foram instituídas pelo Gover-
no do ex-Presidente Lula, importantes passos para o 
desenvolvimento do setor, e agora são consolidadas 
no Governo da Presidenta Dilma, com a criação da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

A representação significativa das pequenas e mi-
croempresas no País, com sua grande abrangência, 
espalhadas por todos os cantinhos do nosso País, além 
da geração de empregos, principalmente, da importante 
mão de obra que o setor absorve, inclusive aquela com 
maior dificuldade de inserção no mercado, a exemplo 
dos jovens que buscam pelo primeiro emprego e as 
pessoas com mais de 40 anos, são grandes e pecu-
liares contribuições das pequenas e microempresas 
para o crescimento do nosso Brasil.

Por tudo isso aqui exposto, Sr. Presidente, exal-
to, mais uma vez, a criação da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, que nasce com a nobre missão 
de impulsionar ainda mais esse importante setor da 
economia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Eliene Lima.
O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido pronun-
ciamento sobre a contratação de crédito rural pelo 
segmento pecuário em Mato Grosso, que movimentou 
mais de 2,83 bilhões de reais, em 2012, um montante 
26% superior ao total contratado em 2011.

O volume de recursos desembolsados faz refe-
rência a 33.520 contratos assinados ao longo do ano 
por produtores e cooperativas no Estado. Mas, apesar 
do crescimento, pesquisas da Associação dos Criado-
res de Mato Grosso (ACRIMAT) entre os associados 
apontam que ainda há mais demanda do que recur-
sos disponíveis.

No ano passado, por exemplo, o FCO – Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, na 
modalidade rural, deixou de atender pelo menos 175 
milhões de reais em contratos pré-aprovados.

O financiamento na pecuária, em sua maioria, é 
utilizado para investimentos como recuperação ou re-
forma de pastos degradados, fazendo com que o seg-
mento de produção do Brasil tenha, em Mato Grosso, 
realmente, esse amparo através dos financiamentos.

Sr. Presidente, muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a con-
tratação de crédito rural pelo segmento pecuário, em 
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Mato Grosso, movimentou mais de R$ 2,83 bilhões em 
2012, um montante 26% superior ao total contratado 
em 2011. O volume de recursos desembolsados faz 
referência a 33.520 mil contratos assinados ao longo 
do ano por produtores e cooperativas no Estado. Mas, 
apesar do crescimento, pesquisas da Associação dos 
Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT) entre os asso-
ciados apontam que ainda há mais demanda do que 
recursos disponíveis.

No ano passado, por exemplo, o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), na 
modalidade rural, deixou de atender pelo menos R$ 175 
milhões em contratos pré-aprovados. O financiamento 
na pecuária, em sua maioria, é utilizado para investi-
mentos como recuperação ou reforma de pastagem.

O que está acontecendo é que existem poucas 
linhas de crédito compatíveis com a atividade e o FCO 
é a mais adequada, porém, os recursos disponibilizados 
são aquém da necessidade. Há uma demanda aqueci-
da por crédito para investimento, mas os pecuaristas 
só contratam quando as condições de pagamento são 
condizentes com a renda, o que não é comum entre 
a maioria das linhas.

Em 2011, a pecuária mato-grossense contratou 
R$ 2,24 bilhões em crédito rural por meio de 28.207 
contratos, de acordo com o Banco Central do Brasil. O 
crescimento de 26% entre 2011 e 2012 em Mato Gros-
so superou o crescimento nacional em crédito rural no 
País, que evoluiu 18% entre os 2 anos, passando de 
R$ 94,11 bilhões para R$ 111,40 bilhões, isso com 
relação à agricultura e pecuária juntas.

Segundo o Secretário de Política Agrícola do 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), Neri Geller, está sendo desenvolvido um 
trabalho para ampliar e redirecionar os recursos para 
atender as demandas da pecuária.

No total dos recursos desembolsados pelo Esta-
do, somando agricultura e pecuária, as cooperativas e 
os produtores contrataram R$ 8,4 bilhões, em 2012, 
33% a mais do que os R$ 6,3 bilhões contratados no 
ano anterior.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a 

palavra o Deputado Ricardo Tripoli; logo a seguir, o 
Deputado Onofre Santo Agostini. S.Exa. disporá de 
até 1 minuto.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, existe uma preocupação muito grande no que diz 
respeito à questão ambiental no Brasil.

Nós, a todo instante, estamos aqui discutindo a 
questão das mudanças climáticas, do Código Flores-
tal, enfim, uma série de temas como a nossa água. O 

Brasil detém 12% da água doce do planeta, o que é 
extremamente importante. Mas, na prática, essas re-
flexões não têm ocorrido, haja vista agora pretenderem 
liberar a comercialização de animais silvestres no Brasil.

Esse é um problema gravíssimo. Estão legislando 
os grandes CONSEMAs, o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, ou então outras organizações. 
Em breve voltarei a falar sobre esse tema, que é ex-
tremamente importante, Sr. Presidente. Não podemos 
abrir mão disso. O próprio Presidente do IBAMA nos 
convidou, há cerca de uma semana, para uma reunião 
em que apresentou dados estarrecedores.

A consulta pública não foi feita porque obviamen-
te esses criadores querem embutir o contrabando de 
animais no nosso País. Animal não tem certificado de 
autenticidade, não tem passaporte para dizer se é oriun-
do do Brasil, se veio das nossas fronteiras, de outros 
países. O que ocorre hoje é que as pessoas trazem, 
migram esses animais, importam esses animais de 
países vizinhos e os colocam como sendo nacionais.

Isso causa um desequilíbrio na nossa biodiversi-
dade incrível. Depois que esses animais são levados 
para suas residências e atingem um padrão e um ta-
manho determinados, eles são abandonados. Aí come-
ça um problema muito sério de extermínio de animais 
oriundos do Brasil, através de uma cadeia alimentar 
completamente desarticulada.

Agradeço a benevolência de V.Exa. Voltarei a 
abordar esse assunto.

 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia de ontem esta Casa prestou uma 
justa homenagem: realizou uma sessão solene para 
comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down. 
Foi muito bonita a sessão.

O meu partido, o PSD, não quer ficar de fora des-
sas comemorações. Quer se congratular com a Casa 
por ter realizado essa sessão, mas, de modo muito 
especial, com os portadores da síndrome de Down.

E a forma que o partido encontrou foi reafirmar 
o fato de que encararmos esse desafio é o melhor re-
médio para minimizar os efeitos nocivos dessa doença. 
Assim, o fundamental a fazer é continuar encarando 
essas pessoas sem discriminação, sem melindres, 
sem pena, pois elas têm um potencial fantástico e, 
em muitas ocasiões, elas nos superam com as suas 
argumentações.

A todas as pessoas portadoras de síndrome de 
Down o nosso respeito, o respeito do PSD, não só de 
Santa Catarina, mas do Brasil. Todos os Deputados 
que pertencem a esse partido querem, neste 1 minu-
to, prestar sua homenagem, reconhecer as pessoas 
portadoras da síndrome de Down.
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Em Santa Catarina, há uma associação que faz 
um trabalho extraordinário no Estado e, tenho certeza, 
no Brasil inteiro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê como lido 
este pronunciamento e autorize a sua publicação nos 
órgãos de comunicação da Casa.

Viva o Brasil! Vivam os portadores de síndrome 
de Down!

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novamente 
esta Casa sedia dois grandiosos acontecimentos em 
um só momento. E o Partido Social Democrático não 
poderia ficar fora dessas homenagens, pois come-
morar o Dia Internacional da Síndrome de Down e o 
Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo 
é, sem dúvida alguma, uma brilhante demonstração 
deste Parlamento à sociedade brasileira de que a per-
severança e a forma com que encaramos os desafios 
ainda são o melhor remédio para minimizar os efeitos 
nocivos de qualquer doença.

Assim, o fundamental a fazer é continuar enca-
rando essas pessoas sem discriminação, melindres 
ou pena, pois elas têm um potencial fantástico e, em 
muitas ocasiões, elas nos superam com suas argu-
mentações, ações, raciocínio rápido e respostas para 
lá de inteligentes.

A todos vocês, homenageados de hoje, saibam 
que essa solenidade não foi preparada apenas para 
mostrar a origem da síndrome de Down e do autismo, 
ou as suas consequências. O evento de hoje tem o 
objetivo de festejarmos, juntos, o quanto vocês são im-
portantes e amados por nós. O prazer de recebê-los na 
Câmara dos Deputados, ouvir tantos testemunhos de 
superação e garra, ver a alegria estampada nos seus 
rostos só nos motivam a seguir adiante e nunca desistir.

Queremos que aqueles que nos ouvem neste 
momento tenham a convicção de que nem todos são 
iguais, mas que é possível ser feliz de um jeito diferente. 
Quantas vezes reclamamos das condições favoráveis 
que temos e quase nunca fazemos uma reflexão sobre 
as necessidades do nosso semelhante, seus sonhos, 
suas frustações. Às vezes, temos todas as condições 
favoráveis a nós, porém a primeira palavra que sai da 
nossa boca é a murmuração.

Não importa se a síndrome de Down é uma al-
teração genética produzida pela presença de um cro-
mossomo a mais no par 21. O que vale mesmo é saber 
que essas pessoas não estão à margem das decisões 
do País e da vida cotidiana. Muito pelo contrário, pois 

elas sabem o querem, exigem seus direitos e cada 
vez mais ocupam lugares de destaque na sociedade. 
Respeitá-las e valorizá-las é uma obrigação de qual-
quer cidadão e deve fazer parte do nosso dia a dia.

Essa alteração genética pode até afetar o desen-
volvimento do individuo, determinando algumas carac-
terísticas físicas e cognitivas, como diz a ciência. Po-
rém, jamais vai mudar o respeito e o valor que nós, 
do Partido Social Democrático, temos com relação a 
todas as pessoas com síndrome de Down ou autismo.

Obrigado pelos ensinamentos que vocês nos 
deram nessa manhã, sobretudo de determinação e 
vontade de viver.

Finalizo afirmando que a síndrome de Down 
e o autismo não são obstáculos, mas, sim, grandes 
oportunidades de aprendizado para sermos cada vez 
melhores.

Sr. Presidente, realmente os nossos homena-
geados são pessoas que nasceram com um grande 
diferencial: são apaixonados pela vida.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Marcio Junqueira.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, neste pequeno espaço quero rapidamente 
parabenizar e agradecer o Ministro da Integração Na-
cional, Fernando Bezerra, pela iniciativa de visitar a 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia hoje pela manhã. Sua inicia-
tiva é admirável e demonstra que de fato quer interagir 
com a Câmara dos Deputados, especificamente com 
a Comissão.

Quero ainda, Sr. Presidente, fazer um clamor 
aos nobres colegas, aos Deputados e às Deputadas, 
porque hoje estará na pauta a PEC nº 111, que já foi 
votada em primeiro turno e teve aprovação por unani-
midade, praticamente, e volta em segundo turno. Trata 
do reconhecimento da admissão dos ex-funcionários 
dos ex-Territórios Federais de Roraima e do Amapá, 
que terão, através desse instrumento, o reconhecimen-
to. Estaremos nós a fazer justiça a essas pessoas que 
dedicaram grande tempo de sua vida àqueles territórios 
no extremo norte do nosso País

Então, dessa forma, faço aqui esse apelo.
Hoje estaremos falando mais da PEC 111, mas 

tenho certeza de que o Plenário desta Casa não há 
de faltar a esses dois Estados, digamos, os caçulas 
da nossa Federação, que tanto precisam da aprova-
ção da PEC 111.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Com 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Pau-
lo Feijó, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de dizer 
que eu, o Deputado Luiz Alberto e o Deputado Márcio 
Marinho saímos agora do Itamaraty, onde estamos 
fazendo a preparação para o 1º Encontro África e Di-
áspora Africana, que se realizará do dia 18 ao dia 23 
de novembro, na Bahia.

É de suma importância a nossa relação com a 
África, e a África espera do Brasil medidas efetivas para 
o desenvolvimento. Essa é a missão dos Parlamenta-
res que são das diásporas, porque os nossos ances-
trais vieram da África. Como poderemos desenvolver a 
África, esta África que tem um potencial imenso como 
o Brasil? E o Brasil, que hoje está na sexta posição 
mundial, tem que ter esse olhar de como efetivamen-
te poderemos cumprir a nossa parceria com a África, 
a nossa parceria de solidariedade, de irmandade, no 
sentido de realmente estar na dianteira da contribuição 
para que ela e os nossos irmãos africanos possam se 
desenvolver.

O Deputado Luiz Alberto preside – e foi eleito em 
África, quando estivemos no Parlamento Pan-Africano 
– essa Comissão. Nós temos que estar empenhados e 
convocar a sociedade civil, os empresários, o Gover-
no e este Parlamento para assumirmos a resposta a 
esta pergunta: o que o Brasil pode contribuir para que 
a África se desenvolva e contribua para a paz mundial 
e para a paz em África?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabéns, 

Deputada, pelo pronunciamento.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra à Sra. Deputada Margarida Salomão.
A SRA. MARGARIDA SALOMÃO (PT-MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a público manifestar o nosso 
júbilo pela promulgação, ontem, da Emenda Constitu-
cional nº 72, que iguala os direitos dos trabalhadores 
domésticos. Vem certamente com atraso, mas é uma 
conquista de emancipação para os trabalhadores e 
para a sociedade brasileira.

Ao me congratular por essa tardia restauração 
da justiça, quero destacar o protagonismo da bancada 
feminina, coordenada pela Deputada Janete Pietá, que 
me antecedeu nesta tribuna. Não fosse essa ação de-
senvolvida, possivelmente esta emenda constitucional 
continuaria aguardando votação.

Por conta das comemorações do mês da mulher 
e do 8 de Março, nós tivemos a oportunidade de lutar 
para que a PEC fosse levada a voto em plenário, e 
agora podemos nos congratular por essa vitória.

Quero manifestar o meu reconhecimento pela 
sensibilidade das direções das Casas Legislativas, 
mas acho que neste momento nós temos, este Parla-
mento, a comemorar não só o resultado, mas também 
o processo, a trajetória desta vitória.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, queria reforçar a fala da Depu-
tada Janete Pietá. Esse evento, que é uma mobilização 
da diáspora africana na América do Sul, América do 
Norte, América Central, terá a participação da União 
Africana, composta por 54 países da África, com apoio 
irrestrito deste Parlamento. Aliás, o Presidente da Casa, 
Deputado Henrique Alves, editou ato da Presidência 
que designa um grupo de Parlamentares para partici-
par desse comitê executivo com o Governo Federal. É 
um evento muito importante para selar o compromisso. 
Não é um evento que mobiliza somente o Brasil, mas 
o País foi, vamos dizer assim, mobilizador, a partir do 
Governo Lula, de grandes investimentos e de uma par-
ceria importante com o continente africano.

Portanto, esse evento será de suma importância 
para o Brasil, para as Américas e para o continente 
africano.

Ele será realizado, em Salvador, como disse a 
Deputada Janete, de 18 a 22 de novembro, período 
importante para a história da luta negra no Brasil e na 
América, que é o 20 de novembro, o Dia Nacional da 
Consciência Negra, que esta Casa aprovou em home-
nagem à morte de Zumbi.

 O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, estou 
vendo o Deputado Oziel Oliveira, com quem tive opor-
tunidade de viajar para a Bolívia para que pudéssemos 
identificar centros de recrutamento de bolivianos para 
trabalharem em situação análoga à escravidão aqui, 
particularmente na cidade de São Paulo.

Identificamos, foi um trabalho que concluiu pratica-
mente o relatório dessa relação de imigração criminosa. 
Estimulamos o Governo boliviano para que intervies-
se no sentido de que essa prática não prosseguisse. 
Lá tivemos a oportunidade de contatar com o caso 
dramático dos corintianos presos por conta daquele 
acidente dramático no estádio de Oruro.

Sr. Presidente, faço votos para que essa comissão, 
que parte hoje para La Paz, para Oruru, no sentido de 
ajudar na libertação desses 12 brasileiros inocentes, 
tenha muito sucesso. Não vou poder participar, mas 
auguro sucesso a essa comitiva, que terá o apoio do 
Ministério das Relações Exteriores, da Embaixada do 
Brasil na Bolívia. E que os contatos que ocorrerão, 
particularmente com o Parlamento boliviano, com o 
Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, com o 
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Ministério do Governo e com o Promotor de Justiça, 
conquistem aquilo que é o desejo de toda a nacionali-
dade, que é a libertação desses inocentes, que foram 
sequestrados e se transformaram num instrumento da 
política equivocada do Governo da Bolívia.

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, eu venho aqui para dizer 
da importância histórica do dia de ontem, por dois as-
pectos absolutamente representativos da necessidade 
que tem este País de fazer os lutos e fechar os ciclos 
dos seus períodos traumáticos, onde incluo o colonia-
lismo, a escravidão e a ditadura.

Ontem, foi promulgada a emenda constitucional 
que assegura direitos iguais, ou seja, que limpa da 
Constituição brasileira uma anomalia, um corpo estra-
nho, porque temos uma Constituição que tem como 
princípio fundante a dignidade humana e como princí-
pio “fusante” que todo ser humano é igual em direitos, 
mas essa mesma Constituição continha uma anomalia, 
que era a diferenciação dos trabalhadores domésticos 
do conjunto dos demais trabalhadores deste País, os 
quais conquistaram com muita luta, com muita dor, eu 
diria, direitos que estavam sendo negados às trabalha-
doras domésticas. E se dizemos “trabalhadoras”, Sr. 
Presidente, é porque mais de 90% da categoria são 
mulheres, e, na esmagadora maioria, mais de 70%, 
negras. Portanto havia ali duas formas de discrimina-
ção se combinando numa lógica absolutamente cruel: 
discriminação às mulheres e discriminação racial.

Portanto, Sr. Presidente, ontem foi um dia impor-
tante, e faço minhas as palavras da Deputada Marga-
rida no que diz respeito à importância da atuação da 
bancada feminina. Cito a Deputada Janete Pietá, que 
tem conduzido a bancada feminina com maestria, na 
luta por uma sociedade mais justa.

O segundo aspecto é que ontem também apro-
vamos mecanismo de combate e prevenção à tortura 
que dormitava há anos nesta Casa, para fazer valer 
a lógica de que um país com tortura não é um país 
democrático.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabéns, 

Deputada.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Artur Bruno.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. De-
putadas, ontem aconteceu em Fortaleza a reunião 
do Conselho da SUDENE. Estiveram presentes sete 
Governadores, dois Vice-Governadores, a Presiden-
ta Dilma e vários Ministros. Foi o momento em que 
a Presidenta Dilma anunciou medidas fundamentais, 

importantes, emergenciais e estruturantes no que diz 
respeito à seca.

A Presidenta Dilma apresentou medidas preven-
tivas, como compra de equipamentos, perfuração de 
poços, aumento na quantidade de carros-pipa e alon-
gamento da dívida dos devedores rurais. Mas o fun-
damental é que serão 9 bilhões para combate à seca. 
Isso é muito importante neste momento dramático que 
o Nordeste vive. São 1.415 Municípios que estão em 
estado de emergência.

O resultado da reunião foi extremamente posi-
tivo. Os Governadores saíram satisfeitos com as me-
didas, que até surpreenderam, foram além do que se 
esperava. Evidentemente, não se pode, da noite para 
o dia, resolver o problema da convivência com a seca, 
mas as medidas que foram tomadas pela Presidenta 
Dilma realmente ressoaram muito bem em todos os 
Estados nordestinos.

Quero parabenizar a Presidenta Dilma, seus Mi-
nistros e toda a equipe, que estiveram ontem em For-
taleza anunciando medidas concretas de combate e 
convivência com a seca.

 O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, neste momento, na tribu-
na da Câmara dos Deputados, quero fazer menção 
a um importante dia para a Bahia. O Ministro César 
Borges acabou de tomar posse, pela manhã, no Pa-
lácio do Planalto.

Parabenizo o trabalho da Presidente Dilma, que 
traz um baiano, ex-Governador do Estado da Bahia, 
ex-Senador, ex-Vice-Presidente do Banco do Brasil 
para tomar conta da Pasta dos Transportes, que é 
muito importante para a Nação.

Precisamos de atuação presente em todas as 
áreas da logística do nosso País. Nós, em toda a 
Bahia, principalmente na região oeste da Bahia, esta-
mos trabalhando na Ferrovia Leste-Oeste e também 
para poder ver melhoria nas nossas rodovias federais, 
a exemplo da obra de complemento da BR-242, que 
liga o Município de Luís Eduardo Magalhães a Tagua-
tinga, no Tocantins. Essas obras são importantíssimas 
e estavam sendo tocadas também pelo eminente ex-
-Ministro Paulo Sérgio.

Quero fazer referência ao brilhante trabalho que 
o nosso ex-Ministro fez naquela Pasta. Agora precisa-
mos, juntamente com o Ministro César Borges, o novo 
Ministro dos Transportes, dizer que a Bahia continua 
com uma referência importantíssima. Precisamos ver 
os nossos portos sendo construídos, assim como a 
ferrovia, como eu disse aqui, e obras importantes tam-
bém no cenário regional, a exemplo do anel viário de 
Barreiras, a travessia urbana da cidade de Luís Eduar-
do Magalhães, da qual fui Prefeito por dois mandatos, 
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e as obras importantes de interligação da ferrovia, da 
hidrovia do São Francisco.

A Presidente Dilma entrega essa Pasta impor-
tantíssima ao Ministro César Borges, que agora, com 
certeza absoluta, com sua dedicação e com sua ex-
periência, pois já foi Governador da Bahia e tem co-
nhecimento da área administrativa, fará um grande 
trabalho no Ministério não somente para a Bahia, mas 
para todo o Brasil.

Esse é o desejo que nós temos, e este Parlamen-
to corresponderá aos anseios do Ministro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, neste momento, gostaria 
de tornar coletiva uma necessidade nacional. Nós te-
mos, ainda na fase de audiência pública, a avaliação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 207, de 2012, 
que dá autonomia à Defensoria Pública da União em 
todos os Estados.

A Defensoria Pública é um ativo econômico, um 
ativo financeiro que qualquer Estado e o Governo brasi-
leiro podem ter. A autonomia da DPU se faz necessária, 
pois ela representa os interesses do cidadão carente 
frente aos órgãos públicos da União – INSS, INCRA, 
FUNAI, Caixa Econômica, IBAMA e Forças Armadas. 
É necessário seu fortalecimento, para que ela cumpra 
a missão constitucional de prestar assistência jurídica 
integral e gratuita aos necessitados.

A autonomia em âmbito estadual já faz parte da 
Constituição brasileira. Precisamos urgentemente fi-
nalizar a PEC 207 para que possamos dar autonomia 
administrativa às Defensorias Públicas no Brasil inteiro.

Especificamente no Espírito Santo, nós temos 
apenas nove defensores públicos da União que fize-
ram, no ano passado, mais de 51 mil atendimentos, 
colocando o Espírito Santo em décima posição, em 
âmbito nacional, em produtividade.

Estou atendendo a um pleito desses companhei-
ros, que não têm condições nem de melhorar a sua 
sede. Para conseguirem alugar um imóvel demora muito 
tempo. Estão ocupando uma casa absolutamente aper-
tada, sem condição nenhuma de atender ao cidadão.

Então, é urgente que a gente possa caminhar 
e dar autonomia à Defensoria Pública da União no 
Brasil inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Vamos 

agora às breves comunicações, seguindo a ordem 
das inscrições.

Em permuta com este Deputado, vai falar o De-
putado Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, por 
até 3 minutos.

O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, nosso 
País é um país de tamanho continental. As nossas 
diferenças vão desde variações culturais a variações 
de clima e solo. Não é surpresa para nós que enquan-
to uma região sofra com as chuvas outra sofra com a 
seca. É o que estamos a presenciar hoje no nosso País.

Gostaria de falar hoje sobre a estiagem que al-
guns Estados do Nordeste brasileiro enfrentam. No ano 
passado, só o Estado do Ceará teve 177 de seus Mu-
nicípios decretando situação de emergência. Só nesse 
Estado de nossa Federação mais de 100 mil cabeças 
de gado já foram perdidas. Em Nova Olinda, cidade 
com 15 mil habitantes, a 490 quilômetros da Capital, 
Fortaleza, a estiagem perdura por 2 anos consecutivos.

Infelizmente outros Estados como Tocantins, Ser-
gipe, Maranhão e até mesmo o Pará sofrem com a fal-
ta de chuvas. Os prejuízos para a pecuária da região 
já são imensos, prejuízos esses que infelizmente são 
recorrentes. E isso acontece porque é normal que haja 
períodos de estiagem naquela região do País, o que, 
por si só, não caracteriza desculpa palpável para a falta 
d’água em um país que possui dinheiro para oleodutos 
e estádios, enquanto as obras de transposição do Rio 
São Francisco tardam em terminar.

É inaceitável que um país como o Brasil, que 
gasta aproximadamente 808,4 milhões com as obras 
de reconstrução do estádio do Maracanã, 529,5 mi-
lhões com a construção da Arena Pernambuco e ou-
tros tantos bilhões de reais com estádios ao redor do 
País, não seja capaz de levar água a uma região tão 
importante do nosso Brasil.

Sr. Presidente, ainda na linha da diversidade cli-
mática do nosso País, devo lembrar e novamente me 
solidarizar com as famílias que sofrem com as fortes 
chuvas no meu Estado, Rio de Janeiro. No entanto, Sr. 
Presidente, cabe ressaltar que no nosso Estado, onde 
se encontra a segunda maior metrópole do nosso País, 
principal destino turístico da América Latina, pessoas 
enfrentam a falta de água.

Lá no Rio não falta água das chuvas, mas falta 
água nas torneiras de muitas famílias fluminenses. 
A falta de uma estrutura capaz de fornecer um bem 
essencial como é a água potável afeta Municípios im-
portantes do meu Estado como Angra dos Reis, Man-
garatiba, Itaguaí, Caxias, São João de Meriti, Belford 
Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e tantos outros.

Diferentemente dos Estados do Nordeste brasi-
leiro, Sr. Presidente, nós fluminenses temos um clima 
que nos contempla com muita chuva. Chuva que, às 
vezes, causa tragédias como essa que estamos acom-
panhando na região serrana.



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 07785 

No entanto, essa abundância de água com que 
o Rio de Janeiro conta não significa que a população 
tenha água tratada em suas casas. Muitos não têm. E 
é por isso que eu faço aqui um apelo ao Governo do 
meu Estado e ao Governo Federal, pois essa falta de 
água tratada costuma sempre estar acompanhada da 
falta de saneamento básico, que é, por si só, motivo 
de doenças que poderiam ser evitadas economizando 
assim também em saúde.

Não podemos mais aceitar que um país que diz 
com orgulho ser a sexta economia mundial não tenha 
a preocupação de fornecer água tratada e saneamento 
básico à sua população.

Faço aqui esse apelo às autoridades competentes 
para que juntos possamos buscar uma solução para 
que o povo do Rio de Janeiro não sofra mais com a 
falta d’água que assola tantas famílias do meu Estado.

Sr. Presidente, gostaria que fosse dada ampla 
divulgação ao meu pronunciamento nos meios de co-
municação desta Casa.

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

atendido.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Geraldo Simões.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 
pronunciamento em que faço comentários sobre a 
análise da conjuntura econômica feita, ontem, pelo 
Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

O Presidente Tombini mostrou que as autorida-
des governamentais estão atentas à resistência da 
inflação. Mas isso é muito diferente do que atender às 
pressões dos especuladores que se interessam pelo 
incremento dos juros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho 
fazer alguns comentários sobre a análise da conjuntu-
ra econômica feita pelo Presidente do Banco Central, 
Alexandre Tombini, ontem, na Comissão de Assuntos 
Econômicos no Senado.

Ele traçou um cenário mostrando que as chama-
das economias avançadas ainda continuam vivendo 
um período de crise, principalmente na área do Euro, 
e que Estados Unidos dão sinais de recuperação. Ma-
nifestou que economias emergentes, como são as do 
bloco dos BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul, seguem dinâmicas e em crescimento.

Uma das consequências mais violentas da atual 
crise é o grande desemprego que afeta os países eu-
ropeus, que ainda continua em ascensão, em alguns 
casos chegando a 30%.

Quanto ao Brasil, ele manifestou que seguimos 
mantendo a atividade econômica sem contaminação 
da crise externa e com perspectiva de ritmo de cres-
cimento mais intenso.

O setor de serviços segue crescendo; a safra de 
grãos bate recordes de produção e atende à demanda 
externa; o mercado interno segue em expansão, com 
índices de desemprego dos mais baixos da história do 
Brasil e com a renda e o crédito em expansão.

Ele também manifestou que o investimento se-
gue em crescimento em 2013 e a tendência é a con-
tinuidade do crescimento do PIB, que no terceiro e 
quarto semestres de 2012 cresceu 0,9%; no primeiro 
trimestre de 2013 cresceu 1,3%, no segundo trimestre 
deve crescer 1,9% e no terceiro trimestre deve cres-
cer 2,5%, e seguir em ascensão no que resta do ano 
e início de 2014.

Ainda com os dados mostrados pelo Presidente 
do BC, a indústria brasileira também está se recupe-
rando, desde o segundo semestre de 2012, apesar da 
menor variação em fevereiro deste ano. No entanto, o 
que aparece como mais positivo no comportamento de 
nossa economia é o crescimento do emprego – desde 
2007, até agora, foram criados mais de 8,8 milhões de 
novos empregos formais, sendo que a taxa de desem-
prego baixou, nos últimos 10 anos, de mais de 13% 
aos 5,3% atuais.

Também é importante mencionar que o crédito 
segue em expansão e que os investimentos voltaram 
a crescer, mas não quero entrar em mais detalhes.

Quero destacar o que vários analistas conside-
ram uma preocupação e a grande imprensa vem ba-
tendo constantemente, que é a retomada da inflação, 
assunto também tratado por Tombini. Ele demonstrou 
que o que vem puxando a inflação são os preços dos 
alimentos e a desvalorização cambial. Isso significa, 
visto pelo lado da demanda, que a população brasileira 
está consumindo mais. Na linguagem dos economistas, 
que a economia brasileira está aquecida e a inflação 
tende a ultrapassar as metas definidas pelo Governo.

Todo este comportamento da economia brasilei-
ra acontece tendo como pano de fundo os juros mais 
baixos de nossa historia, 7,25 % ao ano, taxa SELIC 
e o crédito ao consumo.

Obviamente, com a taxa de juros baixa e a eco-
nomia crescendo, os recursos vão para o consumo e 
a tendência é a inflação se manter ou até crescer, o 
que sem dúvida pode significar uma perda de capaci-
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dade de consumo para alguns setores, principalmente 
daqueles produtos que aumentam os preços.

No entanto, a saída clássica para controlar a in-
flação é o aumento dos juros com objetivo de esfriar 
a economia.

Como funciona isso?
Ao aumentar os juros, os recursos que se dirigem 

ao consumo e ao investimento voltam para a especula-
ção. O mercado desaquece e a tendência da inflação 
passa a ser de diminuição. As coisas são assim de 
simples na sua essência, apesar de bem mais com-
plexas na confusão diária dos mercados.

O problema é que o controle da inflação, através 
do aumento dos juros, ocasiona desemprego, pune os 
empresários industriais, os agricultores e os prestado-
res de serviços, que veem a demanda diminuir.

Então, quem ganha com o aumento dos juros? 
Por que essa insistência do mercado e da mídia?

O Presidente do Banco Central mostrou que as 
autoridades governamentais estão atentas com a re-
sistência da inflação. Mas isso é muito diferente do 
que atender às pressões dos especuladores que se 
interessam pelo incremento dos juros.

A Presidente Dilma, muito acertadamente, já de-
clarou que não aceita combater a inflação com medidas 
que reduzam o crescimento e ocasionem desemprego.

Fico tranquilo e contente com a posição do nos-
so Governo. Tenho certeza de que vai manter o rumo 
da economia em crescimento, evitando submeter-se 
a pressões dos setores que querem o arrocho e a es-
peculação de volta.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-

lavra o Deputado Amauri Teixeira.
Peço desculpas, porque V.Exa. tem 100% de fre-

quência nesta Casa, e, na hora, não pude visualizar. 
S.Exa. disporá de 3 minutos.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – V.Exa. tem a minha inteira 
confiança e tranquilidade dirigindo esta Mesa, pela sua 
postura séria e de Parlamentar que nós conhecemos 
– não só séria, como comprometida com o seu Esta-
do e com sua região. Eu estava chegando ali atrás e 
V.Exa. não poderia me ver. Fique tranquilo. V.Exa. tem 
a minha confiança.

Sr. Presidente, a Câmara tem esse aspecto: tem 
dia que não acontece nada e tem dia que acontece 
tudo. Hoje, eu já participei de três ou quatro atividades 
e estava inclusive em uma audiência pública. Vou aqui, 
vou lá, fico dividido.

O Ministro Alexandre Padilha, mais uma vez, está 
nesta Casa. O Ministro tem vindo sempre aqui prestar 
esclarecimentos, fez uma belíssima explanação, mos-

trou que está trabalhando muito para melhorar a saú-
de deste País. É claro que nós temos muito por fazer, 
mas o Ministro tem se esforçado para melhorar, tem 
tomado providências.

Quero parabenizá-lo por mais uma das provi-
dências que tomou com um programa para aumentar 
a segurança dos pacientes nos serviços de saúde pú-
blica. Os hospitais hoje têm a comissão de infecção 
hospitalar, para fiscalizar a infecção hospitalar, e cada 
hospital vai ser obrigado a ter uma comissão de segu-
rança do paciente. É comum, Sr. Presidente, o pacien-
te cair da maca, receber prescrição indevida e ter seu 
quadro agravado, dentre outras ocorrências. Então, o 
Ministro está lançando um protocolo para assegurar 
a integridade e o conforto do paciente.

Também quero parabenizar o Ministro Padilha 
pelo PROVAB, programa que estimula a locação de 
mão de obra médica com recursos do Ministério da 
Saúde no interior. A meta é levar 4.392 médicos a 
1.407 Municípios do interior do Brasil.

Eu só pedi ao Ministro que o PROVAB não fos-
se para as capitais. Não faz sentido nós usarmos um 
programa de estímulo à interiorização da mão de obra 
médica e fornecer médicos para as capitais brasileiras. 
Não, o PROVAB deve ir centralmente para os lugares 
mais longínquos, mais difíceis a locação de mão de 
obra médica.

Quero parabenizar o Ministro Padilha pelo respei-
to e pela consideração que ele tem por esta Casa. Ele 
vem aqui sempre que é chamado e está sempre à nos-
sa disposição para esclarecer fatos sobre sua gestão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabéns, 

Deputado Amauri Teixeira.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Marco Tebaldi.
O SR. MARCO TEBALDI (PSDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Caros colegas Deputados, quero fazer uso da 

palavra para ressaltar a importante Festa do Mara-
cujá, que vai acontecer no Município de Araquari, no 
norte do Estado de Santa Catarina, a partir de ama-
nhã, quinta-feira.

Araquari é o Município que mais cresce em Santa 
Catarina. Ele vai abrigar a BMW, que vai se instalar no 
Brasil, próximo da minha cidade, Joinville.

Só quero mencionar essa importante festa que 
vai se realizar a partir de amanhã, naquele Município.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e públi-
co que nos assiste, hoje o povo catarinense está em 
festa, pois neste dia o Município que mais cresce no 
Estado, Araquari, comemora sua Festa do Maracujá, 
fruto do qual o Brasil se destaca como o maior produ-
tor mundial, com 330 mil toneladas e 33 mil hectares 
de plantação. Será a 11ª edição da festa, realizada a 
cada 2 anos, do produto, que por muitos anos foi uma 
das bases da economia do Município. Agora, com a 
implantação de diversas empresas, como a BMW do 
Brasil, promete ser uma das maiores economias no 
futuro de Santa Catarina. Próximo ao porto de São 
Francisco do Sul, da rodovia BR-101, e tendo a linha 
férrea passando dentro de Araquari, é impossível não 
apostar nas potencialidades do Município. No passado, 
quando apostaram no plantio deste fruto, o maracujá, 
mal imaginavam os seus moradores, a maioria traba-
lhadores rurais, este grande desenvolvimento.

Atualmente, Araquari alcança a marca de 10 to-
neladas por ano de produção de maracujá e tem uma 
parte desta produção distribuída em suas escolas. 
Do fruto, que é fonte de vitaminas A, B e C e minerais 
como ferro, cálcio, sódio e fósforo, são feitos diversos 
pratos e bebidas. A flor é usada para chás e produção 
de perfumes. O nome maracujá é de origem tupi e sig-
nifica alimento na cuia, assim como o nome Araquari, 
que significa rio de refúgio dos pássaros.

Emancipado em 1923, Araquari tem uma história 
rica, com povo tupi-guarani, que ainda habita a região, 
e as primeiras colônias portuguesas do navegador Ál-
varo Núñez Cabeza de Vaca, 40 anos depois do des-
cobrimento do Brasil.

Por estes motivos, quero aqui parabenizar este 
grande Município de Santa Catarina e de nosso País, 
de um passado de histórias preservadas e um futuro 
de muita grandeza.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pala-
vra o Deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Congresso Nacional acumula uma dívi-
da enorme com a questão ambiental em nosso País. 
Estamos dissociados da sociedade. As pesquisas 
indicam um percentual contrário às modificações do 
Código Florestal, e verificamos aqui a votação que foi 
maciçamente favorável à alteração do Código Florestal, 
no intuito de que com isso nós teríamos menos des-
matamento, teríamos uma regulamentação. Sequer a 
regularização fundiária foi feita no Brasil. Isso se deve 
obviamente ao fato de o Governo Federal não ter to-
mado nenhuma decisão a esse respeito.

Mas hoje também é mais uma página virada. Nes-
te ano, não teremos o Código Florestal, mas teremos, 
sim, a questão dos nossos animais silvestres. O IBAMA, 
infelizmente, insiste na chamada Lista Pet. Quer emi-
tir uma lista determinando que alguns animais sejam 
procriados e comercializados no Brasil. Nada mais é 
do que dar guarida ao contrabando, ao descaminho 
de animais silvestres no nosso País.

Por conta disso, Sr. Presidente, sinto-me na obri-
gação de trazer à tribuna um assunto de extrema impor-
tância, que diz respeito à conservação da nossa fauna.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA pretende 
autorizar a criação e comercialização de espécies da 
fauna silvestre brasileira como animais de estimação. 
A proposta, conhecida como Lista Pet, fomenta o trá-
fico, compromete a biodiversidade, traz riscos à saúde 
e pode dizimar espécies do nosso ecossistema.

Sou terminantemente contrário ao comércio de 
animais silvestres e adianto que ainda hoje irei à sede 
do IBAMA para manifestar minha indignação com o 
afrouxamento da atual legislação.

Na oportunidade, também protocolarei um ofício 
manifestando o repúdio à iniciativa.

Defendo a Lista Zero e, neste Parlamento, vou 
continuar trabalhando para que nenhum animal sil-
vestre seja criado e comercializado como animal de 
estimação no Brasil.

A possibilidade de criar animais silvestres, ali-
mentando o mercado consumidor, incentiva o tráfico 
de animais. Esse é um grave problema de bem-estar 
animal, uma ameaça à saúde e um enorme risco à 
conservação ambiental.

Sr. Presidente, já temos, na legislação, a permis-
são para os chamados criadores amadores, que têm 
cerca de 300 animais dentro de suas propriedades e 
podem manter, os amadores, sim, os animais que se 
procriam.

Em relação aos animais que não têm condições 
de se procriar em cativeiro, é humanamente impossí-
vel conceber uma legislação em que estaremos dan-
do guarida àqueles que praticam o descaminho, que 
praticam o contrabando, que estão na ilegalidade no 
nosso País.

Como os animais não têm voz e não têm voto, 
espero que alguém se rebele aqui contra essa inicia-
tiva. Nós não podemos deixar que o IBAMA, um ór-
gão regulador, um órgão controlador, passe por cima 
da legislação. Na verdade, audiências públicas não 
foram feitas.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Para 
concluir, Deputado.
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O SR. RICARDO TRIPOLI – Para terminar, Sr. 
Presidente, tenho certeza de que terei o apoio de V.Exa. 
nessa iniciativa, pois é do Estado do Rio de Janeiro 
e entende muito bem a questão dos nossos animais, 
inclusive os domésticos, cães, gatos. Mas alguém, ob-
viamente, tem que tomar uma atitude.

Nós não podemos perder essa biodiversidade 
brasileira, que é exatamente o volume de animais que 
o Brasil ainda tem nas suas florestas. Eles são apa-
nhados de forma irregular.

Se assistirmos a filmes e verificarmos as foto-
grafias, os maus-tratos acontecem diuturnamente no 
nosso País.

Portanto, Lista Zero no que diz respeito aos ani-
mais silvestres.

O Sr. Paulo Feijó, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Simão Sessim, 2º 
Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-
do a palavra à Deputada Fátima Bezerra por 1 minuto.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, apenas para registrar 
a bela programação realizada na cidade de Angicos, 
no Rio Grande do Norte, no dia de ontem e de hoje, 
alusiva exatamente ao cinquentenário do método de 
alfabetização chamado As 40 horas de Angicos, do 
mestre Paulo Freire.

Quero dizer a V.Exa. que, na ocasião, foi lançada 
ordem de serviço para a construção do Memorial Paulo 
Freire, bem como também lançado o Pacto Nacional 
de Enfrentamento ao Analfabetismo no nosso País.

Enfim, Sr. Presidente, foi uma bela homenagem 
à altura do que representou Paulo Freire para a luta 
contra o analfabetismo no nosso País e para a luta em 
defesa da educação pública.

Vamos realizar uma audiência pública na Comis-
são de Educação da Casa para fazer esse registro.

 O CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Brasil possui hoje todas as ferramentas para se tor-
nar uma das cinco maiores potências econômicas do 
mundo: espaço territorial, recursos naturais, tecno-
logia e capacidade de se adaptar aos mais variados 
cenários econômicos. Com isso, temos potencial de 
alcançar excelentes níveis de desenvolvimento em 
geração de empregos, distribuição de renda e produ-
ção industrial. E o que é melhor: o Brasil tem a melhor 
classe de executivos do mundo e um povo que é dos 
mais disciplinados.

O Brasil não cresce mais porque tem medo. É o 
que pensa o executivo chinês Charles Andrew Tang, 

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Bra-
sil-China, que esteve em Blumenau, Santa Catari-
na, durante a 7ª Conferência Empresarial promovida 
pela ForumSul, no último dia 19.

O executivo insiste que a China quer fazer ne-
gócios com o Brasil e que a Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-China está à disposição de qualquer 
empresário. Atualmente, a China já ocupa a posição 
de principal parceiro comercial do Brasil, com investi-
mentos diretos de mais de US$ 60 bilhões. O comércio 
bilateral deve chegar a US$ 100 bilhões em 2 anos. 
Para Tang, a China deve ser vista pelos brasileiros 
como um grande parceiro de negócios e um centro de 
oportunidades, e não como concorrente.

No entanto, apesar das potencialidades do nos-
so País, o executivo chinês criticou o altíssimo Custo 
Brasil: de acordo com ele, um contêiner sai da China 
em direção à Flórida, onde uma loja paga impostos, 
acrescenta seu lucro e vende o produto para um saco-
leiro brasileiro. Esse sacoleiro traz o produto ao Brasil, 
tira suas despesas, acrescenta o lucro e ainda assim o 
produto fica mais barato para os brasileiros do que os 
produtos locais. Alguma coisa está errada nisso. Para 
Tang, o País deveria se preocupar com o Custo Bra-
sil, pois tem os melhores executivos de alta classe do 
mundo, que se adaptam rapidamente a qualquer situ-
ação, graças a sua criatividade e capacidade de ação. 
Além disso, para o executivo chinês o povo brasileiro 
é um dos mais disciplinados do mundo, mas precisa 
ser mais arrojado em sua atuação.

Tang citou um grande projeto de agroindústria 
chinês que viria para o Brasil, no valor de US$ 500 
milhões, e que acabou indo para o Uruguai, já que os 
chineses não poderiam comprar terras aqui.

Para ele, no entanto, o mais urgente de tudo no 
Brasil é a infraestrutura. É do conhecimento de todos 
os Parlamentares e o foco principal a falta de infraes-
trutura logística em nosso País, o que o Governo está 
olhando agora com mais atenção. Portos, aeroportos, 
estradas e ferrovias precisam ser melhorados e am-
pliados, uma vez que a infraestrutura barateia custos, 
gera ganhos em escalas, aumenta lucros e a compe-
titividade.

Por fim, Charles Andrew Tang lembrou que a 
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China está 
promovendo na China a Feira de Cantão, a maior fei-
ra de negócios do mundo. O evento ocorrerá de 15 de 
abril a 5 de maio. Em 1 milhão de metros quadrados 
de feira, haverá 56 mil estandes e 150 mil produtos 
em exposição.

Para concluir, Sr. Presidente, quero registrar a 
presença nesta Casa do Vereador Valdevino Anjos dos 
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Santos, Presidente da Câmara Municipal de Schroe-
der, e dos Vereadores Danilo Tizziani e Adriano Kath.

 O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer, com 
muita alegria, que o Município de Salgueiro, cidade 
que me adotou ainda criança, está em 3º lugar no 
Índice de Desenvolvimento Municipal no Estado de 
Pernambuco, com 0,765 pontos. Petrolina está em 9º 
lugar, com 0,711. Vamos estar em Salgueiro, se Deus 
quiser, no próximo sábado, a fim de parabenizar aquele 
povo pessoalmente.

E quero dizer também da nossa alegria de ver 
ontem, em Fortaleza, a Presidente Dilma anunciar vá-
rias ações. Infelizmente não foi ainda a vez da anistia 
total para as dívidas dos agricultores, mas o parcela-
mento já vai ajudar.

Muito obrigado, Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fiquei mui-
to feliz ao tomar conhecimento de que o Município de 
Salgueiro, no Sertão Central, está entre os dez Muni-
cípios melhores colocados no Estado no Índice FIR-
JAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Dois são 
sertanejos. Salgueiro ocupa a 3ª posição, com índice 
0,7655, e Petrolina ocupa a 9ª posição, com índice de 
0,7115. O Município de Salgueiro está atrás apenas 
do Recife e de Ipojuca.

Isso foi o que apontaram os resultados do IFDM, 
calculado pela Federação das Indústrias do Rio de Ja-
neiro (FIRJAN) e divulgados pelo Diário de Pernambuco. 
O Índice mostra ainda que Municípios como Jaboatão 
dos Guararapes, Petrolina e Cabo de Santo Agostinho, 
apesar de seu peso no Produto Interno Bruto (PIB) es-
tadual, não conseguem refletir sua riqueza em bene-
fícios para a população, ao menos se comparados a 
outras cidades de menor porte do Estado.

O IFDM tem por objetivo medir o desenvolvi-
mento de todas as cidades brasileiras nas áreas de 
emprego e renda, educação e saúde. Seu cálculo é 
feito tomando-se como base estatísticas oficiais dos 
Ministérios do Trabalho, da Educação e da Saúde. O 
Índice foi calculado até o ano de 2010.

Segundo o analista de desenvolvimento econô-
mico do Sistema FIRJAN Jonathas Goulart, o IFDM é 
feito de modo a respeitar as particularidades do Muni-
cípio. “A quantidade de emprego e o nível salarial são 
ajustados para o tamanho da cidade”. No caso dos in-
dicadores de saúde e educação, o IFDM busca medir 
atribuições próprias dos Municípios. Por exemplo, a 
educação que o IFDM capta é a básica e pré-escolar; e 
a saúde, o nível básico, como o atendimento pré-natal. 

Enquanto o índice de emprego e renda está ligado tanto 
à ação governamental quanto à de agentes privados, 
os índices de saúde e educação estão diretamente 
relacionados com a gestão pública.

Sr. Presidente, o Prefeito de Salgueiro, Marcones 
Libório de Sá, do PSB, disse que isso é reconhecimen-
to ao trabalho. “Não apostamos corrida com ninguém, 
mas isso prova que o nosso trabalho na área social 
tem avançado. Estou muito feliz com os números, isso 
me estimula a trabalhar mais.”

Para se ter uma ideia do índice alcançado por Sal-
gueiro, ele está acima do índice médio de Pernambuco 
(0,7320). O Município brasileiro com melhor índice é o 
de Indaiatuba (0,9486).

O Município de Salgueiro sofreu uma grande evo-
lução, e, dos aspectos considerados na composição 
do Índice, o setor mais bem avaliado no Município foi 
o de emprego e renda (0,8057), enquanto o que rece-
beu o melhor índice foi o de educação (0,7154). Nos 
últimos 10 anos, o Município de Salgueiro saltou de 
um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,4652, em 
2000, para 0,7655, em 2010.

Concluo, Sr. Presidente, parabenizando o Prefeito 
Marcones Sá e sua equipe pelo excelente trabalho na 
implementação de políticas públicas para a população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em meio à 
seca histórica no Nordeste, a Presidente Dilma Rousseff 
anunciou ontem uma “ação nova” contra a estiagem, 
um pacote de R$ 9 bilhões, que inclui manutenção 
de benefícios, “dinheiro velho” e recursos já carimba-
dos para a região. Do total anunciado em Fortaleza, 
17% se referem à prorrogação, até o fim do ano, dos 
programas Garantia Safra (que paga até R$ 155,00 
mensais por família afetada) e Bolsa Estiagem (R$ 
80,00 por família).

A maior fatia do pacote (35%, ou R$ 3,1 bilhões) 
é uma estimativa de quanto o Governo vai deixar de 
arrecadar até 2016 ao renegociar a dívida de 700 mil 
agricultores afetados pela seca. Segundo o Ministé-
rio da Integração Nacional, parte do valor iria para o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, 
ou seja, a renúncia é de um recurso já “carimbado” 
para a região.

Outra parte importante do pacote são os R$ 2,1 
bilhões (23% do total) para compra de máquinas pe-
sadas para 1.415 cidades. A ação integra o chamado 
PAC Equipamentos, anunciado em 2012. O Ministério 
do Desenvolvimento Agrário informou que 33% desse 
dinheiro (R$ 694 milhões) já vêm sendo gastos desde 
2012, com retroescavadeiras e motoniveladoras.

O anúncio de Dilma ocorreu em meio a quase 
todos os Governadores da região, entre eles Edu-
ardo Campos, de Pernambuco, que figura como um 
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possível rival dela em 2014. “A atenção e o cuidado 
com o Nordeste não são um favor da Presidenta. O 
que o Nordeste está recebendo faz parte dos direitos 
do povo nordestino, que nós estamos fazendo valer”, 
disse Dilma.

Os paliativos anunciados, Sr. Presidente, inclu-
íram ainda alta de 30% na oferta de carros-pipa (de 
4.746 para 6.170), construção de cisternas (267 mil até 
dezembro) e venda subsidiada de 340 mil toneladas 
de milho. Foi o segundo anúncio de medidas contra 
a seca desde que a situação começou a se agravar, 
em abril de 2012.

O Planalto afirma já ter gastado R$ 7,6 bilhões 
para atender 10 milhões de pessoas em 1.415 Muni-
cípios em situação de emergência. “São R$ 9 bilhões 
a mais que vamos injetar na economia do Nordeste”, 
disse ontem o Ministro da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra Coelho.

Os Governadores – havia sete em Fortaleza on-
tem, do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, 
do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Alagoas, além 
dos Vice-Governadores de Sergipe, Maranhão e Minas 
Gerais – mostraram-se satisfeitos, mas alguns fizeram 
ressalvas em privado. A avaliação era que nem todos 
os recursos anunciados deverão ir para o Nordeste.

Citaram, por exemplo, os R$ 2,1 bilhões para 
compra de máquinas. O interlocutor de um dos Gover-
nadores citou a possibilidade de as máquinas serem 
fornecidas por empresas de outras regiões. Outra crítica 
foi a falta de medidas efetivas para a recuperação da 
economia e a desburocratização do acesso a recursos.

Sobre a demora nos repasses, Dilma anunciou 
que fará transferências diretas aos Estados, que rece-
berão 30% logo após a licitação das obras. Também 
disse que essas obras serão feitas pelo RDC (Regime 
Diferenciado de Contratação), modalidade mais rápi-
da de licitação.

Os valores citados pela Presidenta são meio irre-
ais. A princípio, o valor impressiona, mas quando dis-
secado vira quase um castelo de areia. Em termos de 
investimentos, pode se subtrair de imediato R$ 3,147 
bilhões referentes a dívidas renegociadas e não per-
doadas, como queriam os Governadores. Mais R$ 2,1 
bilhões são para equipamentos agrícolas, máquinas 
destinadas aos Municípios. São importantes? São! 
Mas, na realidade, essas máquinas são produzidas no 
Rio Grande do Sul e deixam por lá a riqueza gerada 
com os impostos.

Quando entregues aos Municípios, os equipamen-
tos – retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões-
-caçambas, caminhões-pipas e pás-carregadeiras – ge-
ram mais despesas, e muitos Municípios não podem 
mantê-los, porque falta dinheiro até para o combustível.

Além disso, o Ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Pepe Vargas, que é do Rio do Grande do Sul e 
esteve presente ao encontro, disse aos prefeitos que 
a totalidade das máquinas só sai das fábricas no final 
do ano, entre novembro e dezembro. De que adian-
tarão mais?

Do “dinheirão” de Dilma podem ser subtraídos 
ainda R$ 277 milhões destinados a reequipar o Exér-
cito e R$ 180 milhões para milho que não entram na 
conta do investimento direto nos Municípios.

Nenhum Governador, portanto, terá dinheiro na 
conta de imediato para aumentar parcerias com os Mu-
nicípios, gerar mais empregos e, consequentemente, 
minimizar os efeitos da estiagem, a maior dos últimos 
50 anos. Mas, pela forma midiática das medidas, a im-
pressão que ficou é de que Dilma está de fato preocu-
pada e envolvida com a temática da seca no Nordeste.

Não é verdade. O Governo chega atrasado. Há 
Municípios em que não há mais água sequer para o 
consumo humano e o rebanho bovino está sendo di-
zimado. Pernambuco, por exemplo, já perdeu metade 
dos seus 2,1 milhões de cabeças de gado. Se a União 
realmente tivesse priorizado a seca, essa tragédia, 
certamente, poderia ter sido evitada.

Outro aspecto que deve ser levado em conta e, 
aliás, foi motivo de meu discurso no início desta semana 
é que, para a renegociação de dívidas, já temos a Lei 
nº 12.617. O que o agricultor realmente precisa é da 
anistia de suas dívidas. Os agricultores estão enfren-
tando uma situação muito difícil em relação às dívidas 
contraídas com as instituições bancárias, as quais não 
têm como honrar. O Governo Federal deveria anistiar 
as dívidas desses trabalhadores, já que eles tiveram 
perdas de grande proporção durante este período.

Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar a oportu-
nidade para divulgar neste discurso a Nota de Protesto 
da AMUPE – Associação Municipalista de Pernambuco, 
divulgada por seu Presidente e Prefeito de Afogados 
da Ingazeira, José Patriota, a respeito desse pacote 
de medidas ineficientes e tardias do Governo Federal:

NOTA DE PROTESTO

A Associação Municipalista de Pernam-
buco (AMUPE), em nome dos municípios do 
Estado de Pernambuco, vem a público externar 
seu mais veemente protesto contra a medida 
do Governo Federal, que mais uma vez pror-
roga a redução da alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), penalizando os 
municípios, o elo mais fraco da corrente fede-
rativa, em favor da grande indústria automobi-
lística situada no Sul do País, aprofundando as 
desigualdades regionais. Isso repercute nega-
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tivamente na execução das políticas públicas e 
sociais de âmbito municipal, em prejuízo dos 
milhares de brasileiros e brasileiras que vivem 
nos pequenos municípios.

Se por um lado as sucessivas perdas de 
receita e a maior seca das últimas décadas tem 
fragilizado financeiramente os municípios, por 
outro lado, o Governo Federal tem repassado 
cada vez mais atribuições para nossas Pre-
feituras, sem qualquer tipo de compensação 
financeira. Na reunião do Conselho Delibera-
tivo da SUDENE, a presidenta Dilma Rous-
seff anunciou algumas ações emergenciais, 
importantes para este momento de seca, mas 
insuficientes para aliviar a grave crise estru-
tural que se abate sobre os municípios, fruto 
da marginalização a que foram submetidos.

O anúncio de máquinas e equipamen-
tos, embora relevantes, não atendem as ne-
cessidades de abastecimento urgentes que 
se impõem, considerando-se a insuficiente 
capacidade de produção do mercado. Alguns 
deles somente serão entregues no final do 
ano de 2013.

Por outro lado, as negociações celebra-
das com o Ministério da Integração Nacional, 
na reunião realizada em 18 de março na sede 
da AMUPE, bem como a ocorrida em Brasília, 
com representantes de 07 Estados do Nordes-
te, em 20 de março, não foram consideradas 
e não avançaram, frustrando as expectativas 
criadas.

Para os prefeitos pernambucanos, é la-
mentável a insensibilidade do Governo Federal 
para com a dura realidade enfrentada pelos 
municípios, sobretudo os mais afetados pela 
estiagem. É na porta dos Prefeitos e não nos 
gabinetes de Brasília, que batem, a cada dia, 
milhares de homens e mulheres aflitos por 
água, ração para os animais, emprego, renda 
e alternativas de sobrevivência.

Uma população historicamente sofrida, 
cansada de migalhas e de ações emergen-
ciais. Não é possível que o governo federal se 
mantenha inerte. Os prefeitos pernambucanos 
esperam do Governo Federal sensibilidade e 
medidas eficazes de superação, concedendo 
aos municípios os recursos necessários. Os 
municípios se constituem o parceiro federati-
vo de maior capilaridade, com acesso direto 
à população e capacidade de atendimento de 
forma mais ágil e eficaz.

Por isso, os prefeitos pernambucanos 
esperam que a presidenta Dilma reveja seu 
posicionamento e trate os entes federativos 
de forma mais respeitosa, descentralizando a 
gestão e os recursos financeiros fundo a fundo, 
através do cartão de defesa civil, promoven-
do, assim, o atendimento imediato, conforme 
requer a situação, alcançando, dessa forma, 
melhoria de vida para milhares de brasileiros 
e brasileiras.

Associação Municipalista de Pernambuco
AMUPE”

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu queria dar meu pro-
nunciamento como lido e solicitar que V.Exa. autori-
zasse sua divulgação nos órgãos de comunicação da 
Câmara dos Deputados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a escala-
da da criminalidade é ao mesmo tempo ameaçadora e 
trágica. Alguma atitude precisa ser tomada. A Campa-
nha Nacional do Desarmamento é risível e perniciosa. 
Ela fere o princípio da lei natural de legítima defesa. 
Os bandidos continuam agradecendo.

Enquanto a sociedade torna-se a cada dia mais 
vulnerável, e os bandidos ficam mais à vontade, os ar-
gumentos das autoridades permanecem mais ou menos 
os mesmos desde 2004, quando essas campanhas de 
desarmamento começaram: a defesa dos cidadãos 
cabe exclusivamente à polícia, e disparos acidentais 
de armas de fogo provocam tragédias familiares.

Sr. Presidente, ao ocupar esta tribuna, pretendo 
mais uma vez desfazer os vários mitos da questão das 
armas de fogo expostos didaticamente em publicações 
de associações como a Associação Nacional da Indús-
tria de Armas e Munições – ANIAM e outras que se 
especializaram nessa matéria de segurança pública.

Primeiro mito: grande parte dos homicídios em 
território nacional é cometida por cidadãos comuns, e 
não por bandidos.

Os fatos: afirmação sem fundamento e compro-
vação, já que apenas um décimo dos homicídios no 
Brasil é solucionado.

Considerando que apenas um décimo dos homi-
cídios que acontecem por ano no Brasil é esclareci-
do pela polícia, como apontar, então, os autores e as 
causas em sua totalidade?

De acordo com estudo de José Pastore, profes-
sor da Universidade de São Paulo, 82% dos crimes 
esclarecidos no Estado são cometidos por criminosos 
reincidentes. Números como esse, na prática, podem 
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ser ainda maiores, considerando a demora no julga-
mento de muitos criminosos brasileiros, que, somen-
te depois de condenados, passam a ter registros em 
ficha, os chamados antecedentes criminais. Soma-se 
a isso o fato de os crimes por motivos banais serem 
mais fáceis de esclarecer que os de outra natureza.

Luiz Afonso Santos, no livro Armas de Fogo, 
Cidadania e Banditismo, esclarece que “na investiga-
ção dos crimes por motivos fúteis, a polícia tem mais 
elementos em mãos para trabalhar, por se tratar de 
protagonistas, vítimas e autores com relacionamen-
to conhecido, quando as informações chegam com 
maior facilidade”.

O mesmo não acontece com os crimes que dei-
xam de ser apurados (os, quais, por isso, não entram 
nas estatísticas) devido à “falta total de informações 
pelos mais diversos motivos”; os principais são aque-
les “cometidos por bandidos que ou intimidam teste-
munhas ou então fazem o serviço sem deixar pistas”.

As discrepâncias nas informações ditas oficiais 
são outro problema, pois não existe, de fato, um método 
eficiente para medir essa espécie de dado. Lembremos 
que enquanto o DATASUS, do Ministério da Saúde, as-
sinalava 47.578 homicídios no ano de 2005, a polícia 
apresentava 40.975 (uma diferença de 6.603 mortos).

Em 1996, pico da violência no Estado de São 
Paulo, as mortes não determinadas correspondiam a 
6,4% do total dos registros do DATASUS; já em 2005, 
esse número era de 17,2%. A Folha de S.Paulo con-
siderou haver “um forte indício de maquiagem nos nú-
meros”. Como confiar em dados como esses, então?

Em 2001, a Associação dos Delegados do Es-
tado de São Paulo denunciou que profissionais eram 
orientados pelo Estado a registrar homicídios como 
“encontro de cadáver” e “morte a esclarecer”. Mais um 
motivo para questionar os números divulgados.

Ainda nesse sentido, o Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, demitiu Túlio Kahn, chefe da Coorde-
nadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo, acusado de vender 
dados sigilosos sobre a criminalidade no Estado.

Citemos, também, o fato de especialistas ligarem 
a maioria dos homicídios cometidos na cidade de Ri-
beirão Preto, em São Paulo, a um dos principais res-
ponsáveis pela violência no País: o tráfico de drogas. 
Para Sérgio Kodato, coordenador do Observatório da 
Violência e Práticas Exemplares, da USP, “os trafican-
tes passam a instituir a questão de matar quem não 
paga. Vira uma regra”.

Sr. Presidente, estão aí fatores que fazem parte 
da raiz do problema e, portanto, precisam receber um 
novo olhar do Governo e da sociedade. A garantia de 

meios que incentivem, entre outras ações, a geração de 
empregos e o combate às drogas deve ser prioridade.

É preciso acabar com a impunidade e prender os 
bandidos, pois 82% dos crimes são cometidos por cri-
minosos reincidentes que estão soltos e bem armados. 
Quanto às campanhas de desarmamento dos homens 
de bem, os bandidos continuam agradecendo.

Sr. Presidente, na próxima vez tratarei do falacioso 
estudo do IPEA no qual esse instituto tenta provar que 
o desarmamento civil reduz a criminalidade.

Tenho dito.
 O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, associo-me à Frente Parlamentar pela Luta 
contra a Tuberculose, uma doença que, apesar do 
avanço da Medicina, continua sendo um importante 
problema de saúde pública no Brasil e no mundo, tanto 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 
a tuberculose como emergência mundial desde 1993.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atesta 
que ocorreram 8,8 milhões de casos de tuberculose 
no mundo, em 2010, resultando em mais de 1,45 mi-
lhão de óbitos. Doença associada à pobreza, a China 
e a Índia contabilizaram 40% dos casos registrados 
no mundo. Os 60% restantes ocorreram nos demais 
países, aí incluído o Brasil.

Por sua vez, o Ministério da Saúde confirma, em 
2011, a ocorrência de 69.245 diagnósticos de tubercu-
lose no Brasil, dos quais 55% se concentram nestes 
cinco Estados: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. Mas é bem provável que 
em Estados mais pobres haja falha na notificação de 
todos os casos da doença, o que prejudica um diag-
nóstico mais preciso.

Embora o combate à tuberculose enseje diversas 
medidas, como o combate à pobreza e o estabeleci-
mento de infraestrutura urbana e sanitária, as ações 
governamentais vêm surtindo efeito, pois nos últimos 
10 anos houve diminuição de 15% no número de ca-
sos registrados no País.

A relevância da prevenção e diagnóstico precoce 
figura como uma das condições fundamentais para se 
enfrentar o progresso da tuberculose, que é a doen-
ça infecciosa com a terceira maior causa de morte no 
Brasil. E salta para o primeiro lugar, caso o paciente 
tenha AIDS.

O pouco conhecimento sobre a tuberculose im-
pinge ao doente preconceitos e temores infundados. 
Por isso, as ações da Frente Parlamentar pela Luta 
contra a Tuberculose trazem grande contribuição ao 
disseminar mais conhecimento sobre a doença.
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Parabéns, portanto, a todos os que se engajam 
nessa luta de ajudar o próximo, principalmente os 
mais carente.

Muito obrigado.
 O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todos os que nos acompanham pela TV Câmara, eu 
queria que V.Exa., Sr. Presidente, desse como lido e 
divulgasse em todos os meios de comunicação desta 
Casa e também em A voz do Brasil pronunciamento 
que faço sobre momento que eu considero histórico no 
Parlamento brasileiro, que foi a aprovação da chamada 
PEC das Domésticas, ou PEC da Igualdade.

Esse é um processo que podemos chamar da 
segunda abolição da escravatura. De cada dez brasi-
leiros, um é doméstico. Então, é um resgate importante 
da cidadania e um processo de trazer para a legalidade 
profissionais, homens e mulheres, brasileiros e brasi-
leiras que trabalham diuturnamente numa atividade 
extremamente importante nos lares, nas atividades 
domésticas do Brasil. Portanto, essa PEC vem com-
bater um preconceito histórico e vem dar cidadania a 
uma multidão de brasileiros que trabalha nessa área.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que divulgue o meu 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 
será atendido, Deputado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, brasileiros 
e brasileiras do nosso imenso Brasil, hoje damos um 
grande passo, que sem dúvida nenhuma vai mudar a 
história do nosso País. Com a promulgação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, conhecida 
como a PEC das Domésticas, o Brasil deixa para trás 
os resquícios da escravidão. É como se agora estivés-
semos aqui no plenário assinando a segunda abolição 
da escravatura, é a PEC da igualdade.

Ao promulgar o texto que estende a todos os 
empregados domésticos direitos trabalhistas já asse-
gurados aos demais trabalhadores, o País reconhece 
que este trabalhador, tão importante para a sociedade 
brasileira, não é um empregado diferente dos outros. 
Pelo contrário, o trabalhador doméstico é igual em 
todos os direitos garantidos na Constituição Federal.

A partir de agora, algumas novas regras entram 
em vigor com a publicação da emenda, como a carga 
diária de trabalho de 8 horas e 44 horas por sema-
na. Outros direitos, no entanto, como o pagamento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
seguro-desemprego e auxílio-creche, ainda dependem 
de regulamentação para valerem.

É bom lembrar que os empregados domésticos só 
foram reconhecidos como profissionais em 1972. A lei 
previa a assinatura da carteira de trabalho e férias de 
20 dias, mas não tratava da jornada de trabalho, nem 
do direito ao FGTS, ao seguro-desemprego e a outros 
benefícios. Em 1988, a Constituição Federal garantiu 
o pagamento do salário mínimo e da licença-materni-
dade de 120 dias, mas novamente ignorou o tema da 
jornada de trabalho e do FGTS, que só foi estendido 
à categoria em 2001, mas de forma facultativa, à es-
colha do patrão. Agora, a PEC assegura esse direito, 
mas sua efetividade ainda espera regulamentação.

No Brasil, um em cada dez trabalhadores bra-
sileiros é empregado doméstico. São 7,2 milhões de 
pessoas que trabalham como cozinheiros, governantas, 
babás, lavadeiras, faxineiros, vigias, motoristas, jardi-
neiros, acompanhantes de idosos e caseiros. Quase 
95% são mulheres, que trabalham sem jornada de 
trabalho regularizada e ganham menos da metade da 
média dos salários dos trabalhadores em geral. Com 
os novos direitos, ficando equiparados ao trabalhador 
formal, a partir de amanhã, o trabalhador doméstico 
será uma profissão que deve ser reconhecida e res-
peitada como qualquer outra profissão.

Sabemos que o texto que promulgamos aqui 
hoje está longe de ser unânime, e organizações de 
empregadores estimam um aumento no desemprego 
da classe em até 10%, já que o custo para o empre-
gador manter o doméstico deve aumentar em cerca 
de 35%. Segundo a presidente da Federação Nacional 
das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oli-
veira, com a legislação anterior, 70% das empregadas 
domésticas e diaristas já não tinham carteira assinada. 
Na Região Norte, esse índice chegava a 90%.

O presidente da ONG Instituto Doméstica Legal, 
Mario Avelino, defende uma compensação do aumen-
to de custo para os empregadores – uma “desonera-
ção” da folha do patrão, com a redução da alíquota do 
INSS de 12% para 4%. Sem uma compensação aos 
empregadores, Avelino alerta para a possibilidade de 
demissões em massa: “Mais de 800 mil domésticas 
devem ser mandadas embora em menos de 6 meses. 
Trata-se de um genocídio trabalhista”, afirma.

Para o sociólogo Joaze Bernardino, estudioso do 
trabalho doméstico, sempre que se ampliam os direi-
tos desses trabalhadores há ameaça de demissões 
– desde que a profissão foi regulamentada, em 1972, 
o que nunca se cumpriu, o nível de emprego das do-
mésticas se manteve.

O que tem que ficar claro é que a partir da pu-
blicação no Diário Oficial da União, os empregadores 
precisam se adequar às mudanças, precisam se orientar 
sobre as novas regras para estar de acordo com essas 
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novas regras. De imediato, as duas principais mudan-
ças que passam a valer são a jornada de trabalho de 
8 horas diárias e 44 horas semanais, o pagamento de 
horas extras e a obrigatoriedade de seguir as normas 
de higiene, segurança e saúde no trabalho.

O empregador precisa ficar atento, ainda, às re-
gras que já valiam antes: pagamento de, ao menos, 
um salário mínimo ao mês; integração à Previdência 
Social (por meio do recolhimento do INSS); um dia de 
repouso remunerado (folga) por semana, preferencial-
mente aos domingos; férias anuais remuneradas; 13ª 
salário; aposentadoria; irredutibilidade dos salários 
(o salário não pode ser reduzido, a não ser que isso 
seja acordado em convenções ou acordos coletivos); 
e licença à gestante, licença-paternidade e aviso pré-
vio, além de Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) assinada.

Os outros benefícios ainda precisam de regula-
mentação como: 1) indenização em demissões sem 
justa causa; 2) conta no FGTS; 3) seguro-desemprego; 
4) salário-família; 5) adicional noturno; 6) auxílio-creche; 
e 7) seguro contra acidente de trabalho.

Com relação aos direitos que precisam de regu-
lamentação, o empregador precisa esperar as novas 
regras para saber como será o cumprimento.

Senhores, sabemos o que representa a conquis-
ta efetiva de direitos que já eram concedidos aos de-
mais trabalhadores e, injustamente, não o eram aos 
trabalhadores domésticos. Na verdade, essa distorção 
remete ao período escravocrata, desde a colonização 
portuguesa, passando pelo Império, até a abolição da 
escravatura. O emprego doméstico vem dessa cultura, 
de pessoas, principalmente mulheres e negras, servin-
do aos seus senhores e senhoras, em troca de casa e 
comida, poucas vezes remuneradas e, quando o eram, 
com salários baixíssimos. Esse comportamento se 
estendeu até os dias de hoje, com mulheres se des-
locando, principalmente do Norte e Nordeste do País, 
para trabalhar em outras regiões como domésticas, 
em busca de melhores condições de vida.

Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) excluiu os trabalhadores domésticos na defini-
ção dos direitos trabalhistas. Em 1972, a Lei 5.859 
regulamentou a profissão de empregado doméstico e 
formalizou alguns poucos direitos, como o contrato de 
emprego doméstico, por meio da anotação em cartei-
ra de trabalho. Os avanços começaram a surgir com a 
Constituição de 1988, que, em seu art. 7º, assegurou 
a esses trabalhadores apenas nove dos direitos ga-
rantidos aos demais (salário mínimo, irredutibilidade 
do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, 
férias anuais, licença à gestante, licença-paternidade, 
aviso prévio proporcional e aposentadoria), além de 

sua integração à Previdência Social. Agora, os traba-
lhadores domésticos passam a ter assegurados 25 di-
reitos. Assim, essa emenda constitucional vem quitar 
uma antiga dívida social que o País tinha com mais de 
7,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, retiran-
do-os das relações de trabalho regidas pela servidão.

Toda vez que se aprova um novo direito para o 
trabalhador no País, os argumentos são os mesmos: 
vai haver desemprego ou vamos enfrentar o caos no 
mercado de trabalho. Foi assim, por exemplo, quando 
na Constituinte discutimos o direito de as trabalhado-
ras terem 120 dias de licença-maternidade. Naquela 
época, diziam os empresários que se movimentavam 
do Brasil inteiro para vir à Brasília convencer os cons-
tituintes, que nenhuma mulher trabalharia mais e que 
seria impossível incorporá-las ao mercado de trabalho.

Vinte e cinco anos depois, temos mais do que 
o dobro de mulheres no mercado de trabalho. Desde 
a Constituinte de 1988, a mulher só aumentou sua 
participação no mercado, e o empregado doméstico 
continua provando que o mercado precisa dele. Gos-
taria de tranquilizar as pessoas. Não acredito que vá 
haver nenhum transtorno maior, nenhum caos, com a 
aprovação dessas medidas. É preciso haver, acima de 
tudo, compreensão. Muitos dos direitos que não esta-
vam formalizados já são até práticas de convivência.

A jornada de trabalho de 8 horas por dia é um 
direito dos trabalhadores em qualquer lugar do mun-
do. Patrões e empregados, juntamente com os sindi-
catos, vão encontrar as melhores formas de se ado-
tar modelos de contratos de trabalho que sejam bons 
para todas as partes. Pode haver, inicialmente, algum 
movimento de demissões, mas será momentâneo. O 
que vai determinar essa movimentação é a demanda 
e a oferta do trabalho. Na verdade, hoje já existe uma 
grande dificuldade de se achar pessoas para exercer 
o trabalho doméstico, porque ninguém mais quer ser 
empregado doméstico sem ter efetivado seu direito ao 
Fundo de Garantia, ao seguro-desemprego. A mão de 
obra está migrando para outras áreas.

Quanto à informalidade, que muitos dizem que 
vai aumentar, lembro que, infelizmente, o mercado de 
trabalho doméstico já é bastante informal: segundo o 
Ministério do Trabalho, são mais de 7 milhões de tra-
balhadores domésticos, dos quais apenas 1 milhão 
têm carteira assinada.

Portanto, garantir esses direitos na Constituição 
Federal é muito mais do que reconhecer a importân-
cia do trabalhador doméstico. É valorizar uma profis-
são que durante séculos foi tratada com preconceito 
e indiferença.

É intolerável que hoje ainda tenhamos um regi-
me de servidão no País. É inadmissível que haja tanta 
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indiferença com um trabalhador, com uma trabalha-
dora. O Brasil precisa mudar essa cultura de tratar 
trabalhador doméstico de forma diferente dos demais 
trabalhadores. Ele não é diferente. Pelo contrário, ele 
é parte deste País.

O Brasil está dando um grande passo de inclu-
são social ao garantir aos trabalhadores domésticos 
todos os direitos garantidos aos demais trabalhadores. 
Finalmente estamos abolindo pela segunda vez a es-
cravidão no País.

Parabéns a todos os Parlamentares aqui presen-
tes por fazer parte dessas mudanças.

Parabéns a todos os trabalhadores domésticos 
deste País por não desistirem de lutar pelos seus di-
reitos e poderem neste momento comemorar sua vitó-
ria, que vai mudar para sempre não só a história, mas 
também a cultura do nosso País.

Viva a promulgação da PEC das Domésticas!
Era o que eu tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu solicito a inscrição nos 
Anais desta Casa de artigo publicado na seção Ten-
dências e Debates, da Folha de S.Paulo de hoje, de 
autoria do nosso companheiro José Sérgio Gabrielli, 
ex-Presidente da PETROBRAS, no qual ele expõe, com 
segurança e em defesa da PETROBRAS, os investi-
mentos que são feitos por essa empresa, que hoje, só 
da área do pré-sal, extrai 300 mil barris-dia, tem uma 
carta de investimentos de 107 bilhões de dólares e 
prevê a construção de 38 plataformas de 2013 a 2020.

Só a miopia, a cegueira, a má-fé e a falta do que 
fazer da Oposição podem levá-la a criticar uma empresa 
como essa, que é um sucesso em termos internacio-
nais, o que está aqui muito bem exposto no brilhante 
artigo do companheiro José Sérgio Gabrielli, que eu 
solicito a V.Exa. a inscrição nos Anais desta Casa, 
para que seja dado conhecimento aos demais pares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 

será atendido, Deputado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR: 

Pré-sal, Petrobras e o futuro do Brasil
Dizem que a Petrobras não terá condições de ser 

operadora única no pré-sal.
É um claro sinal de miopia e defesa do interes-

se de poucos
Muito mais rápido do que outras experiências 

internacionais, o desenvolvimento da produção do 
pré-sal é a prova da pujança, capacidade operacio-

nal, experiência e liderança da Petrobras. Sete anos 
após a descoberta, já são extraídos mais de 300 mil 
barris/dia e ela terá sete novas unidades de produção 
ainda em 2013.

Até 2020, apenas nas áreas já concedidas e da 
cessão onerosa, serão 2,1 milhões de barris/dia – 
marca que já supera toda a produção nacional atual.

Só para comparar, para alcançar a marca dos 
300 mil barris/dia, foram necessários 17 anos na por-
ção americana do golfo do México e nove anos no 
mar do Norte.

Os números superlativos do pré-sal só foram pos-
síveis graças à experiência acumulada pela Petrobras 
na bacia de Campos, pelo extensivo conhecimento 
geológico das nossas bacias sedimentares e pela sua 
capacidade de utilizar as mais avançadas soluções 
tecnológicas em situações tão difíceis como no pré-sal.

O desafio agora é desenvolver mais eficientemen-
te a capacidade de produção, apropriar-se socialmente 
de seus benefícios, minimizar os impactos negativos 
e gerar fluxos que permitam criar mais empregos e 
estimular outras áreas da economia.

O investimento na cadeia produtiva de serviços, 
materiais e equipamentos de petróleo e derivados é 
parte fundamental para a expansão. Aí também o ta-
manho da Petrobras é fator decisivo.

Hoje praticamente tudo é desenvolvido no Bra-
sil – reafirmando a indústria nacional – e não existe 
mais limites de tecnologia. A empresa está pronta e 
atuando na plenitude do que uma petrolífera pode fa-
zer, sempre priorizando o Brasil: 98% dos investimen-
tos e 95% da produção da companhia estão no país. 
Somente a Petrobras pode apresentar um plano com 
a instalação de 38 plataformas de 2013 a 2020 e US$ 
107 bilhões em desenvolvimento da produção. Só ela 
tem 69 sondas flutuantes de perfuração em operação 
para a construção e manutenção de seus poços.

Somente a Petrobras tem ainda força de traba-
lho treinada e capaz de dar respostas rápidas aos 
desafios do pré-sal. A empresa construiu nos últimos 
dez anos parcerias com mais de 120 universidades e 
centros de pesquisa no Brasil. Sem alta tecnologia – 
e uma rede com milhares de especialistas espalhada 
por todo o país –, não seria possível produzir com ta-
manha eficiência.

O novo marco regulatório também dá à Petrobras 
um papel estratégico fundamental: será a operadora 
única, investindo um mínimo de 30% dos novos cam-
pos do pré-sal e ficando responsável pela formulação 
dos projetos, gestão de implantação, operação dos 
empreendimentos e proposta de soluções técnicas.

Investimentos, conhecimento e capacidade pro-
dutiva que se traduzem em resultados financeiros 
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para seus acionistas nos últimos dez anos. O valor 
de mercado da companhia, mesmo depois da crise 
global de 2008 e a queda do preço internacional do 
barril de petróleo, é hoje mais de dez vezes maior se 
comparado com 2003.

O marco regulatório também foi sábio na utilização 
das parcelas de lucro-óleo que o governo receberá com 
o modelo de partilha. Os recursos serão alocados em 
um fundo social que investirá em projetos nas áreas 
de educação, cultura, ciência e tecnologia e ambiente.

As novas regras foram aprovadas pelo Congresso 
depois de um amplo debate na sociedade. Foi objeto 
de grande resistência por parte daqueles que se be-
neficiavam do modelo das concessões. Agora esses 
interesses se reaglutinam e formam a base do ataque 
atual à empresa.

Dizem que a Petrobras não terá condições de 
ser operadora única no pré-sal. Querem desacreditar 
a liderança da companhia em conduzir o desenvolvi-
mento da produção e fazem um feroz ataque político 
à companhia e à sua gestão nos últimos dez anos.

É um claro sinal de miopia e defesa do interesse 
de poucos. Além de negar a realidade, em uma falsa 
transmutação de uma empresa pujante em uma em-
presa em crise, colocam em segundo plano o poten-
cial que os 30 bilhões de barris descobertos até aqui 
representam para nossa sociedade: a capacidade de 
ajudar na melhoria da vida do brasileiro, o que tanto 
incomoda a oposição e a coloca em alerta com a pro-
ximidade das eleições de 2014.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Roberto de Lucena.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
fazer aqui um registro feliz da comemoração do ani-
versário de importantes Municípios do Estado de São 
Paulo. Um deles, que fica no Alto Tietê, é o Município 
de Suzano. Cumprimento, na pessoa do Prefeito Paulo 
Tokuzumi, dos Vereadores, lideranças e autoridades, a 
toda a população suzanense, como também ao povo 
da minha querida Jacareí, cidade do Vale do Paraíba 
que completa hoje mais um aniversário. Cumprimen-
tando o Prefeito Hamilton Mota, saúdo a todo o povo 
da querida cidade de Jacareí. E quero ainda felicitar 
o Prefeito Abel Larini, da minha querida “Cidade Na-
tureza”, Arujá, que no dia de hoje comemora mais um 
aniversário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Peço 

desculpas ao Deputado Marcelo Almeida pelo tempo 
que ficou esperando. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. MARCELO ALMEIDA (PMDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna para falar um pouco do pra-
zer e da alegria de ser membro titular da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados. No mandato anterior já deveria ter 
escolhido ir para lá, porque o debate é diferenciado e 
muito interessante.

Sr. Presidente, quero fazer um alerta à Casa. Fui 
voto vencido hoje na votação da proposta de criação 
do Orçamento impositivo. Ouço isso desde que era 
Vereador. Hoje foi aprovada a PEC na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Fiquei muito 
preocupado com o texto.

Está aqui o relatório do Deputado Paulo Maluf, 
do qual vou ler um pequeno trecho: “(...) Extingue a 
Comissão Mista de Orçamento e torna obrigatória a 
execução da lei orçamentária, salvo solicitação do Pre-
sidente da República de contingenciamento”.

Mas eu fico preocupado por tratarmos o Orçamen-
to de maneira tão rápida. O Brasil deu certo porque os 
Presidentes FHC e Lula fizeram o dever de casa, que 
era pagar os juros da dívida, em razão do que o Bra-
sil tem que contingenciar recursos durante 6 meses, 
7 meses, 8 meses. E a Comissão de Constituição e 
Justiça votou hoje o Orçamento impositivo, mas com 
foco no pequeno, que também é importante.

Eu não vejo problema em ser o Orçamento impo-
sitivo em relação às emendas. Estamos falando de 7 
bilhões a 10 bilhões de reais por ano, o que não é tanto 
dinheiro para um país do tamanho do Brasil, que paga 
115 bilhões de juros da dívida, que tem uma empresa 
como a PETROBRAS, com o orçamento estimado em 
mais de 120 bilhões. Tudo bem que o Orçamento seja 
impositivo em relação às emendas, acho certo – depois 
de discutirmos se a Oposição e a Situação devem ter 
o mesmo número de emendas –, mas ser impositivo 
para Governadores, Prefeitos e para o próprio Poder 
Judiciário, quando o mundo inteiro está reservando um 
pouco de ar para poder trabalhar?

Por que se criou a DRU há 2 anos? Para desvincu-
lar parte da receita a fim de que o Presidente pudesse 
fazer alguma coisa em momentos de calamidade. Por 
que o Brasil criou mais contribuições do que impostos? 
Para tentar fugir do vínculo do imposto arrecadado do 
povo brasileiro e poder o Governo Federal repassar 
recursos diretamente para Prefeitos e Governadores.

Então, Sr. Presidente, quando falamos em Orça-
mento, deveríamos discutir o assunto em um âmbito 
maior. Estamos muito mais próximos do Orçamento 
antigo que de um Orçamento moderno.

Hoje vimos na Comissão que há coisas que de-
veriam ser melhor discutidas. Por que não fazer um 
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orçamento de desempenho? Por que não nos debru-
çamos sobre um orçamento com programa? Mas será 
que é preciso um programa? Está dando certo? Há 
índices? Qual o custo desse programa?

Então, o sentimento que eu tive foi o de que te-
mos de tomar certo cuidado com o tal do Orçamento 
impositivo no Brasil todo.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. Agradeço a esta 
Casa e à Presidência do PMDB pela oportunidade de 
ser membro da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Fica registrado, portanto, o alerta para o Con-
gresso Nacional em relação à Comissão que vai ser 
criada para discutir o Orçamento impositivo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Obriga-

do, Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra ao Deputado Eliene Lima, por 3 minutos.
O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Simão 
Sessim, Sras. e Srs. Deputados, o comportamento ina-
dequado ou mesmo errado do pedestre é um compo-
nente significativo para a ocorrência de atropelamen-
tos, muitos dos quais resultam em vítimas letais, fora 
os outros desdobramentos. Então, apresento projeto 
de lei que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e dispõe sobre penalidades ao pedestre infrator.

Também quero registrar dois editais públicos 
lançados por órgãos do Governo Federal, com prazo 
até 30 de abril e mais de R$ 300 milhões em recursos, 
para selecionar projetos da agricultura familiar.

Serão financiados empreendimentos coletivos que 
melhorem a produção e comercialização dos produtos 
agrícolas. São editais com recursos do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autar-
quia ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), da Fundação Banco do Brasil e da 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

O Edital nº 1 é do Programa Terra Forte, lançado 
pelo INCRA, que vai investir R$ 300 milhões em finan-
ciamentos de projetos de cooperativas e associações 
que visem à implantação e/ou modernização de em-
preendimentos coletivos agroindustriais em projetos de 
assentamento da reforma agrária. Podem se inscrever 
entidades representantes de coletivos e associações 
de famílias de trabalhadores rurais assentados pelo 
INCRA.

A intenção do edital é atender 200 cooperativas 
e associações, com valor médio de R$ 1,5 milhão por 
entidade. Neste ano, as cooperativas ainda terão mais 
uma oportunidade de subscrever seus pré-projetos, no 

segundo período – que vai de 1º de julho a 31 de agosto 
de 2013. O edital está disponível em www.incra.gov.br.

Isso é importante, Sr. Presidente, porque é mui-
to grande a preocupação com a agricultura familiar no 
País. Há indicadores de que mais de 90% dos descen-
dentes de quem pratica a agricultura familiar hoje têm 
pouca predisposição para continuar os projetos e os 
trabalhos na pequena produção. Então é preciso pro-
vidências de incentivo, como o Plano Safra e os editais 
que aqui mencionamos.

O outro edital é fruto de parceria entre a CONAB 
e o BNDES e tem o objetivo de financiar projetos que 
contribuam para o fortalecimento social e econômico 
de organizações produtivas rurais de base familiar que 
fornecem alimentos para o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) ou para o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), ou que operem a Política 
de Garantia de Preços Mínimos dos Produtos da So-
ciobiodiversidade (PGPM-Bio). Neste edital específico, 
serão oferecidos R$ 5 milhões para apoiar cooperativas 
e associações de agricultores familiares, cada entidade 
podendo obter até R$ 50 mil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao ilustre Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna agradecer ao Ministro da Previdência 
Social, Garibaldi Alves Filho, que nos recebeu dias 
atrás e anunciou que irá atender nossa indicação para 
a implantação de mais uma agência do INSS no litoral 
norte de Pernambuco, região habitada por cerca de 600 
mil pessoas e que só tem uma agência do INSS em 
Paulista, cidade de 300 mil habitantes. Abreu e Lima, 
Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Araçoiaba possuem, 
juntas, cerca de 300 mil habitantes e dependem da 
agência do INSS localizada na cidade de Paulista.

De modo que agora só falta o Prefeito do Muni-
cípio de Igarassu, Sr. Mário Ricardo, liberar o terreno 
para a construção dessa agência, de grande impor-
tância para os trabalhadores, para o povo em geral, 
os pensionistas, enfim, para todos os que têm alguma 
relação com a Previdência Social.

Essa agência que, se Deus quiser, será implan-
tada em Igarassu, irá trazer grandes benefícios para 
as pessoas que habitam em Abreu e Lima, Município 
limítrofe de Itapissuma, Itamaracá e Araçoiaba, cidades 
que já foram distritos de Igarassu – menos Abreu e Lima.

Então, Sr. Presidente, resta-nos agradecer e ape-
lar ao Prefeito de Igarassu, Sr. Mário Ricardo, que tanto 
prometeu fazer pela cidade, para que agilize a libera-
ção do terreno para que a agência seja construída.
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Estou aqui à disposição, inclusive no final do 
ano, para apresentar emenda parlamentar visando à 
alocação de recursos para viabilizar, ainda com mais 
rapidez, a implantação dessa agência em nossa cidade.

Quero também agradecer ao DNIT pela infor-
mação de que vai atender à reivindicação de que seja 
implantada uma lombada eletrônica na entrada do 
Bairro de Inhamã, em Cruz de Rebouças, que já tem 
uma população bem razoável, margeado pela BR-101. 
Ocorrem muitos acidentes na área, próxima da UPA de 
Cruz de Rebouças. Apesar da polêmica em torno de 
lombadas eletrônicas, que muitos veem apenas como 
fonte de arrecadação, a medida é importante para a 
segurança dos que transitam a pé pela área.

 O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
participou de audiência, que se prorroga até agora, re-
alizada pela Comissão de Seguridade Social e Família, 
em conjunto com outras Comissões. S.Exa. fez uma 
belíssima exposição, por cerca de 1 hora, sobre tudo 
o que está sendo feito, neste momento, pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS.

É importante ressaltar os esforços do Governo 
Dilma Rousseff em prol da saúde, porque, muitas ve-
zes, os próprios Parlamentares não têm acesso a da-
dos atualizados de maneira tão compacta e didática.

Em sua exposição, o Ministro mostrou razoáveis 
avanços em praticamente todas as áreas do Sistema 
Único de Saúde.

Um dos pontos para o qual eu queria chamar 
atenção é o esforço para aproximar o profissional de 
saúde, sobretudo o médico – do qual há uma carência 
muito grande no País –, das populações mais carentes, 
tanto dos pequenos Municípios quanto das periferias 
das grandes cidades. S.Exa. falou dos incentivos que 
estão sendo dados para a atenção básica, incentivos 
financeiros, formação profissional, facilidade para in-
gresso na residência médica e inovações tecnológicas 
para a produção de medicamentos no Brasil.

Falou também da importância das novas vagas 
que estão sendo criadas no Brasil para formar mais 
médicos e, assim, reduzir a carência desse profissional.

Outro ponto que quero destacar é o uso da Inter-
net, que vai ser disponibilizada para todas as unida-
des básicas de saúde. Sabemos que há milhares de 
unidades básicas espalhadas pelo País e, além das 
reformas e construção de novas unidades básicas, o 
acesso à Internet vai facilitar a integração. Cito como 
exemplo o cartão nacional do SUS, que representa 
um grande avanço.

Por último, quero dizer que foi importante o Minis-
tro destacar o lançamento, recentemente, do Programa 

de Segurança do Paciente. Eu sou médico ortopedista 
e trabalhei alguns anos, inclusive em pronto socorro, e 
sei da importância desse cuidado sistemático, padro-
nizado para que o paciente não tome, por acidente, 
medicamento errado.

De modo que quero parabenizar o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, por sua belíssima expo-
sição e pelo enfrentamento do debate com todos os 
seus críticos nesta Casa, e parabenizar a Presidenta 
Dilma pelos avanços na área da saúde.

Sabemos que muito mais precisamos fazer pelo 
SUS, mas as decisões e as estratégias estão no cami-
nho certo. Espero, portanto, que esta Casa contribua 
cada vez mais para que o SUS atinja o seu objetivo 
de dar assistência gratuita e de qualidade a todos os 
cidadãos e a todas as cidadãs do País.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Se V.Exa. 

quiser permitir que o Deputado Francisco Escórcio 
fale por 1 minuto, Sr. Presidente, nós estamos plena-
mente de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – O Depu-
tado Francisco Escórcio é sempre bem-vindo à tribuna.

Com a condescendência do Deputado Onofre 
Santo Agostini, eu vou conceder a palavra a S.Exa., o 
Deputado Francisco Escórcio, por 1 minuto.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado pela genti-
leza, meus dois grandes colegas.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, nesta tarde, que 
lá no meu querido Estado do Maranhão, o PIB da re-
gião tocantina está crescendo e está hoje em 7,5%. 
Isso significa dizer que nós temos uma China ali den-
tro, economicamente falando.

Ora, precisa ser duplicada a BR-010, que liga a 
minha querida Açailândia à minha querida Imperatriz. 
E estamos pedindo isso porque hoje ela é uma verda-
deira estrada da morte.

Viva aquela região!
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Depu-

tado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – O nosso 

Deputado...
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-

do Onofre, deixe o Deputado Mauro Benevides falar 
primeiro, por favor.

O SR. MAURO BENEVIDES – O Presidente quis 
homenagear o Estatuto do Idoso, ao me conferir essa 
deferência.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 
não vai querer mais os 3 minutos.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a 
anuência do nobre orador e a aquiescência de V.Exa., 
eu quero registrar que transcorre, amanhã, mais um 
aniversário de emancipação política do Município de 
Itaitinga, localizado na Região Metropolitana da Gran-
de Fortaleza, distante apenas 20 quilômetros de nos-
sa Capital, desmembrado que foi de Pacatuba, num 
movimento popular de larga repercussão de que fui 
partícipe, por entender a justeza e a legitimidade da 
louvável postulação.

O atual Prefeito, Abel Cercelino Rangel Junior, 
encontra-se à frente da programação do magno even-
to, dirigindo a mim atencioso convite para que ali es-
tivesse amanhã, a fim de compartilhar da efeméride, 
cuja rememoração será festiva, com o apoio de todos 
os segmentos sociais.

Várias empresas de exploração da brita ali se 
acham instaladas, empregando mão de obra em pon-
derável contingente de trabalhadores, impregnados 
do sentimento de colaborar para o desenvolvimento 
de uma progressista comuna e o bem-estar de seus 
habitantes.

Tendo recebido, ali, expressiva votação em to-
dos os pleitos de que tenho participado, permaneço à 
disposição de seus dirigentes, a fim de colaborar, de-
vidamente, para que aquela cidade se mantenha em 
expansão, fortalecendo a economia de nosso Estado.

Pretendo, pessoalmente, participar das festivida-
des, cujo registro me senti no dever de realçar desta 
tribuna, para homenagear quantos ao longo do tempo 
hão contribuído para que a cidade se expandisse, em 
ambiente propício às aspirações de sua comunidade.

Acredito que as urbes que integram a Região 
Metropolitana de Fortaleza, como Pacatuba, Guaiuba, 
Maracanaú, Horizonte, Pacajus, Aquiraz e Eusébio, 
compartilharão do regozijo dos filhos de Itaitinga num 
momento auspicioso, quando já se nota acentuado 
clima de trabalho fecundo, com iniciativas do poder 
público e de empresas privadas.

Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente, e so-
bretudo ao nosso eminente Deputado Onofre Santo 
Agostini, representante de Santa Catarina nesta Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Depu-
tado Onofre Santo Agostini, V.Exa. quer fazer uso da 
palavra?

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Com todo 
o prazer, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem V.Exa. 
a palavra por 3 minutos.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cumprimento V.Exa.

A Deputada Benedita da Silva pediu-me permis-
são para falar por 1 minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-
do, essa sua elegância...

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presi-
dente, se V.Exa. me permitir, digo que ontem o Con-
gresso Nacional cometeu uma grave injustiça contra 
a Deputada Benedita da Silva e contra o Deputado 
Carlos Bezerra.

Assisti a uma sessão solene do Congresso Na-
cional realizada no Senado da República, e não gos-
tei, porque a PEC dos Empregados Domésticos deve 
muito a Carlos Bezerra e a Benedita da Silva. Essa 
foi uma heroína como relatora da matéria, mas que 
em nenhum momento foi citada naquela sessão. Não 
gostei. Em casa, disse à minha família que havia sido 
cometida uma grave injustiça. Que isso fique registra-
do nos Anais. E não tenho medo de Congresso nem 
de Senado quando se cometem injustiças!

Por isso, Deputada Benedita da Silva, receba, 
em meu nome, o reconhecimento, porque a PEC dos 
Empregados Domésticos deve muito a V.Exa., que 
foi uma lutadora. Sei quanto a Deputada Benedita da 
Silva lutou, assim como o Deputado Carlos Bezerra.

Sr. Presidente, se V.Exa. ainda me permitir...
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-

do, conclua seu discurso. V.Exa. já tomou 2 minutos, 
e ainda tem 2 minutos. Complete.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Deputa-
da Benedita da Silva, Srs. Deputados, ontem, assisti 
a noticiário da TV Globo e vi o apresentador fazer um 
breve comentário sobre a quantidade de automóveis 
que está sendo posta no mercado. Mais de 1 milhão 
de automóveis, por dia, são postos no mercado bra-
sileiro. Ele fez a seguinte indagação: “E estrada para 
isso? Onde iremos trafegar daqui a pouco?”

É verdade, Deputado Simão Sessim. Eu não sei, 
daqui a pouco, onde é que nós vamos trafegar.

Pois bem. Eu dei entrada ao Projeto de Lei nº 
5.085, de 2013, Deputado Hugo Napoleão, para tirar-
mos de circulação os chamados carros velhos, esses 
carros que só atrapalham. Mas os carros velhos são 
usados por pessoas pobres e não posso tirá-los de 
circulação sem dar condições aos seus proprietários 
de receberem por aquilo que lhes pertence. Nós pre-
paramos um projeto muito importante e lhe demos 
entrada, como disse.

A reação dos colecionadores de carros antigos 
foi violenta. Acham que nós queremos prejudicar os 
donos de carros antigos. Mas não é o caso. Carro anti-
go é uma coisa; carro velho é outra. Eu tenho um filho, 
Deputado, que é promotor público em Santa Catarina 
e que tem cinco ou seis carros antigos. Eu jamais iria 
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fazer um projeto de lei para prejudicar colecionadores 
de carros antigos. Claro que é importante isso. Mas o 
que nós queremos – e o Deputado Ronaldo Nogueira 
é autor de um projeto anterior ao meu, parecido, que 
levou o número 2.513 – é tirar de circulação os carros 
com mais de 20 anos ou 300 mil quilômetros rodados. 
Realmente, hoje nós temos que melhorar a situação 
da trafegabilidade das vias. Por isso, Deputado, para 
que se esclareça, carro antigo é uma coisa, carro ve-
lho é outra.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine 
a publicação deste meu discurso nos Anais da Casa, 
inclusive no programa A Voz do Brasil, para que o as-
sunto fique claro perante a opinião pública do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
V.Exa. será atendido, Deputado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últi-
mos dias tenho recibo através de e-mails indagações 
sobre a apresentação do Projeto de Lei nº 5.085, de 
2013 de minha autoria, e neste momento venho es-
clarecer a todos.

No dia 18 de março de 2013, apresentei o PL 
5.085/2013 estabelecendo normas para circulação, nas 
vias de todo o território nacional, de veículo automotor 
com idade igual ou superior a 20 anos de fabricação, 
ou 300 mil quilômetros de uso, contados a partir do 
primeiro emplacamento. Definida a ausência de con-
dições de circulação do veículo automotor, fica asse-
gurado ao proprietário o acesso a bônus, estipulado 
pelo Poder Público, para aquisição de veículo novo ou 
seminovo, de fabricação nacional.

Esse projeto de minha autoria define como fabri-
cação nacional todo veículo automotor com, no mínimo, 
60% de componentes produzidos no Brasil; e define 
como seminovo todo veículo automotor com até 5 anos 
de fabricação, em perfeito estado de conservação.

O projeto atribui ao Poder Público instituir condi-
ções para a efetivação da renovação e reciclagem da 
frota nacional de veículos automotores.

Considerando que o Projeto em questão não 
é a proposição principal, tramita nesta Casa o PL 
2.513/2011.

O PL 5.085/2013 obriga o fabricante e, na sua 
ausência, o Poder Público a readquirirem os veículos 
com idade igual ou superior a 30 anos de vida útil. 
Trata-se de medida determinante para a renovação e 
reciclagem da frota nacional de veículos automotores.

Veículo antigo poderá circular normalmente.
Carro antigo é uma coisa; carro velho é outra.
Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra à Deputada Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, peço a divulgação 
de pronunciamento em que manifesto minha solidarie-
dade às vítimas da tragédia decorrente da queda de 
um ônibus, ontem, na minha cidade do Rio de Janeiro. 
Infelizmente sete passageiros faleceram, e outros 11 
ficaram feridos.

No outro pronunciamento, Sr. Presidente, que 
também desejo que seja divulgado, comunico que, 
nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores 
aprovou requerimento de minha autoria em que solicito 
seja enviada delegação de Parlamentares ao Senegal, 
para que avaliem a situação dos missionários brasi-
leiros José Dílson da Silva e Zeneide Moreira Novais, 
que estão presos naquele país há 7 meses.

Obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifesto 
minha solidariedade às vitimas da tragédia decorrente 
da queda de um ônibus, ontem, na minha cidade do 
Rio de Janeiro. Infelizmente, sete passageiros falece-
ram, e outros 11 ficaram feridos. Como se não fosse 
o bastante, o ônibus estava com o licenciamento de 
vistoria do DETRAN vencido e acumulava 46 multas, 
além de infrações relacionadas a avanço de sinal e 
excesso de velocidade.

De acordo com estatísticas do Corpo de Bom-
beiros do Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos, a média 
é de quase dois acidentes com vítimas por semana 
envolvendo ônibus. Em 2012, foram registrados 84 ca-
sos, além de quase 30 mil reclamações ouvidas pela 
Secretaria Municipal de Transportes.

Ano passado, foi desenvolvido um amplo estudo 
sobre a violência no trânsito no Rio de Janeiro. O Dossiê 
Trânsito 2012, produzido pelo Instituto de Segurança 
Pública, visa democratizar as informações, contribuin-
do para auxiliar na elaboração de políticas públicas e 
campanhas educativas de trânsito. É preciso fazer mais. 
Cumprir o Código de Trânsito Brasileiro é o mínimo que 
a sociedade deve fazer para evitar acidentes trágicos 
como o que ocorreu nessa terça-feira. Motoristas pre-
cisam dirigir com cautela, respeitar a integridade dos 
passageiros e pedestres, visando sempre à segurança 
do próximo e à educação no trânsito. Paralelamente, as 
autoridades estaduais e municipais devem aumentar 
a fiscalização do transporte público, veículos particu-
lares, motocicletas. Além disso, devem ser adotadas 
por todos os Estados brasileiros medidas como a Lei 
Seca, que pune infratores alcoolizados.
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Muito obrigada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 

quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores apro-
vou o Requerimento nº 221, de 2013, em que solicitei 
realização de missão oficial da delegação de Parla-
mentares membros da Comissão para averiguar a 
situação dos missionários brasileiros José Dílson da 
Silva e Zeneide Moreira Novais, presos no Senegal há 
7 meses por realizarem trabalhos sociais relacionados 
a crianças e jovens de rua.

Desde já, agradeço o comprometimento da Pre-
sidenta Dilma Rousseff e do Itamaraty, que não têm 
medido esforços para nos ajudar nessa causa. Sei 
também que a Secretaria de Direitos Humanos nos 
ajudará a fazer valer o direito desses brasileiros.

Aos meus irmãos em Cristo que estão em cons-
tante oração pelo Pastor Zé Dílson e sua esposa Ze-
neide Moreira, digo que estamos lutando e fazendo 
o possível para intervir a favor da liberdade imediata 
desse casal.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Marcio Junqueira.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, chamo a atenção da Câmara dos 
Deputados para a importância de nos atermos à ques-
tão fundiária e ambiental do Brasil, em especial da 
Amazônia.

Nós temos observado que o Programa Terra 
Legal, criado por lei, ainda engatinha, ainda anda de 
forma muito lenta, deixando a Região Amazônica pra-
ticamente inviabilizada no contexto da produção, tanto 
no que diz respeito à agricultura familiar como à agri-
cultura empresarial. Precisamos urgentemente definir 
o modelo a ser instaurado nos Estados de Roraima, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá e Acre.

Para que V.Exas. entendam a gravidade do caso, 
há quase 5 anos foi de criado o Programa Terra Le-
gal, no Estado do Amazonas – dos Deputados Plínio 
e Carlos Souza –, e até hoje foram expedidos tão so-
mente 400 títulos, deixando indefeso, Deputado Paulo 
Magalhães, o cidadão que está ali sem condições de 
falar, de se expressar, totalmente sem perspectiva de 
vida – não pode plantar, não tem acesso ao crédito, 
não consegue sequer licenciar a sua propriedade. E a 
Amazônia representa 60% do território brasileiro. Fico 
estarrecido ao ver como a Amazônia tem sido negli-
genciada pelo País.

Dessa forma, aproveito este momento para con-
clamar os Parlamentares amazônidas para, de forma 
imperativa e rápida, formarmos o Bloco da Amazônia.

Somos 97 Parlamentares. Se estivermos unidos, 
com certeza, o Brasil passará a nos ouvir e a dialogar 
com os Estados que hoje estão – repito —negligen-
ciados. Não podemos mais permitir que nossa região, 
tão rica em fauna, flora e em recursos hídricos, seja 
tratada dessa forma. Portanto, é o apelo que faço.

Parabenizo a Comissão da Amazônia pelo traba-
lho que vem fazendo. Nós temos certeza de que vamos 
conseguir a união da bancada do Norte.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação 
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Deputado Hugo Napoleão, pelo tempo da 
Liderança do Partido Social Democrático, por 3 minutos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD-PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no último sábado, em dia muito triste no Piauí, debai-
xo de uma chuva de pétalas promovida pela família 
e pelos amigos, foi enterrado o ex-Deputado Federal 
Ciro Nogueira.

Ciro Nogueira foi Deputado Federal em duas 
Legislaturas: de 1983 a 1987, quando fui Governador 
do meu Estado pela primeira vez; depois de 1991 a 
1995, quando cedeu a vez a seu filho, o hoje Senador 
Ciro Nogueira.

D. Eliane, doce e meiga, chorava, como chorava 
o Senador Ciro Nogueira; a nora, Iracema Portella, De-
putada Federal, nossa colega, filha do ex-Governador 
e ex-Senador Lucídio Portella; seus filhos, o Gustavo, o 
Neto, a Alessandra, a Juliana; os amigos todos, pres-
tando homenagem a um grande homem público, que 
alçou-se e projetou-se na política e no empresariado, 
como agropecuarista e como servidor público. Em to-
dos os setores, de maneira absoluta e rigorosamente 
impecável.

Tive a honra de ser seu contemporâneo e colega 
no tempo de rapaz – na minha terra, o Piauí, dizer “éra-
mos colegas e amigos do tempo de rapaz” significa que 
éramos amigos quando solteiros ainda, bem jovens.

Ciro Nogueira tinha sempre aquele temperamento 
ameno, amigo, de entendimento, de congraçamento, 
de envolvimento. Era uma pessoa cativante, ele e seus 
irmãos. O Nogueira Filho foi Prefeito de sua terra, Pe-
dro II, cidade serrana onde há os famosos festivais de 
inverno, quando cantores, cantoras, grupos de todo o 
Brasil vão para lá. O Município de Pedro II é a terra 
da opala. Tem clima excelente. De lá vêm os Nogueira 
Lima: seu pai, Manoel Nogueira Lima, seus irmãos, o 
Aquiles e o Etevaldo Nogueira, que aqui foi por mais 
de uma vez Deputado Federal pelo Estado do Ceará. 
São uma família de políticos.
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Ciro Nogueira soube ter a grandeza de enfren-
tar o regime de exceção na oposição, no PMDB, e, 
quando achou que o PMDB desviava seus rumos no 
Piauí para tomar outras atitudes, engajou-se naquele 
partido a que eu pertenci e do qual fui fundador, o Par-
tido da Frente Liberal. Nessas condições é que ele foi 
Deputado Federal pela segunda vez. E legou quatro 
mandatos de Deputado Federal a seu filho, que hoje 
se projeta, com as mesmas características e qualida-
des da amenidade, da seriedade e da firmeza do pai, 
como político do Piauí, como político do Nordeste, 
como político do Brasil.

Sr. Presidente, com emoção e tristeza, estive hoje 
no gabinete do Senador Ciro Nogueira e também pres-
tei minha homenagem à Deputada Iracema Portella. 
Bem jovem, esse casal vem se destacando, cada um 
no seu campo de atividades, cada um na sua Casa 
Legislativa, mas ambos exemplos de representação.

Ciro Nogueira vai deixar saudade. Ciro Nogueira 
vai fazer falta a todos nós no Piauí. Mas deixa um lega-
do incrível de correção, de probidade, de seriedade, de 
compostura, de ética, de piauiensidade e de brasilidade!

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Quero 

me associar às palavras de V.Exa., Deputado Hugo 
Napoleão.

Nós tivemos o privilégio de conviver com Ciro 
Nogueira pai e temos hoje o privilégio de conviver com 
Iracema Portella e com o filho do nosso querido Ciro 
Nogueira pai, o Senador Ciro Nogueira.

Tenho por essa família admiração muito grande, 
desde a época de Petrônio Portella e de Lucídio Por-
tella. Enfim, conhecemos neste plenário a figura de Ciro 
Nogueira, que acaba de falecer, e de seu irmão Ete-
valdo Nogueira – V.Exa. estava conosco àquela época, 
Deputado Hugo Napoleão, como Governador do Piauí.

Acredito que toda esta Casa não só se associa a 
suas palavras, Deputado, mas eleva o pensamento a 
Deus pedindo que o receba a Seu lado com destaque, 
para que ele possa figurar no reino dos céus como uma 
figura especial que estamos mandando para lá. Seu 
legado, como referiu V.Exa., sem dúvida alguma irá se 
constituir de exemplo para esta Casa, para os que aqui 
estão sentados trabalhando pelo progresso do Brasil.

Parabéns a V.Exa., Deputado Hugo Napoleão, 
pelo discurso e à Liderança do PSD por ter aberto 
este horário para uma homenagem à figura ilustre de 
Ciro Nogueira.

Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO – Muito obrigado, Sr. 

Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Eurico Júnior.

O SR. EURICO JÚNIOR (Bloco/PV-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, está presente neste 
plenário o ex-Vereador Joel Rocha, do Município de 
Miguel Pereira, hoje representante do Prefeito Cláudio 
Valente, daquele Município. Joel Rocha luta de Minis-
tério em Ministério em busca de recursos para ajudar 
sua cidade a se desenvolver.

Quero saudar aqui o ex-Vereador, o ex-Parlamen-
tar Joel Rocha, hoje homem do Executivo do Município 
de Miguel Pereira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Seja 

bem-vindo, Vereador.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente Simão Sessim, Sras. 
e Srs. Deputados, eu sou um político que apoia muito 
a renovação na política brasileira, procura contribuir 
para que ela aconteça, mas a boa renovação. Hoje, o 
eleitor brasileiro também foca muito, com o seu voto, a 
renovação. É necessário, contudo, que seja feita uma 
grande reflexão.

Ao renovar por renovar, o eleitor geralmente con-
segue contribuir para que a qualidade da representa-
ção política piore. Para votar, o eleitor tem que saber a 
história do seu candidato, tem que saber de onde ele 
veio, o que ele faz, como ele é na sua vida pessoal, 
na sua vida familiar, na sua vida pública, qual é a sua 
história de prestação de serviços. Renovar de manei-
ra irresponsável, mudar apenas por mudar pode levar 
à queda da qualidade da representação. Isso, infeliz-
mente, tem acontecido no Brasil.

Sr. Presidente, com base no que estou dizendo, 
quero parabenizar os eleitores do Município de São 
Francisco de Itabapoana. Com o seu voto, eles contri-
buíram para a boa renovação da política naquele Muni-
cípio. Elegeram um Prefeito preparado, de boa índole, 
de boa família, um Prefeito que, nesses 3 primeiros 
meses de governo, já mostrou a que veio.

Esse mesmo eleitor contribuiu também para que 
a qualidade dos Vereadores da Câmara Municipal de 
São Francisco de Itabapoana melhorasse muito. Ago-
ra, com o Prefeito Pedrinho Cherene, com toda a sa-
bedoria e o preparo que tem, fazendo um trabalho de 
muita interação com a Câmara de Vereadores, com a 
sociedade civil organizada e com a população de ma-
neira geral, os resultados estão aparecendo.

São Francisco, até pouco tempo atrás, era no-
tícia no cenário policial: Prefeito cassado, corrupção 
se alastrando. Hoje, prazerosamente, ocupo esta tri-
buna para parabenizar os eleitores de um Município 
importante do norte do Estado do Rio de Janeiro, São 
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Francisco de Itabapoana, pela responsabilidade com 
que deram o seu voto.

Eu me coloco à disposição do Prefeito Pedrinho 
Cherene e dos Vereadores, na certeza de que, juntos, 
vamos fazer com que São Francisco de Itabapoana 
ofereça excelente qualidade de vida a seu povo.

Era essa a saudação que eu queria fazer ao Mu-
nicípio de São Francisco de Itabapoana, parabenizando 
a sua classe política responsável, bem como os elei-
tores são-franciscanos, que ofereceram seu voto com 
maturidade e consciência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes, crianças, jovens, senhoras, 
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem ou leem, pela Rádio Câmara, TV Câmara, Inter-
net, redes sociais ou, inclusive, pela Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS, em particular os ilustres cidadãos 
do meu Estado, o Rio de Janeiro, que tenho o orgulho 
de nesta Casa representar, no exercício de minhas 
prerrogativas e de meus compromissos parlamenta-
res, tenho atuado na defesa dos interesses do Estado 
do Rio de Janeiro e em busca do fortalecimento dos 
Municípios fluminenses.

Essa tem sido a minha conduta como Deputado 
Federal, Sr. Presidente, ao longo de meus quatro man-
datos, atuando sempre em parceria com os Municípios. 
Por isso, gostaria, neste momento, de me reportar ao 
Prefeito Pedrinho Cherene, de São Francisco de Ita-
bapoana, norte do Estado do Rio de Janeiro.

Tenho profunda admiração pelo Prefeito Pedri-
nho Cherene, sei de sua dedicação total ao povo de 
São Francisco de Itabapoana e do seu esforço para 
recuperar o Município, que foi praticamente devastado 
pela instabilidade política e administrativa na gestão 
que o antecedeu.

Muitas são as dificuldades enfrentadas pelo jo-
vem médico e Prefeito Pedrinho Cherene. Não posso 
deixar de fazer, do alto da tribuna desta insigne Casa 
de Leis, o registro de meus cumprimentos pelo tanto 
que está sendo possível realizar em defesa da popu-
lação são-franciscana.

Posso citar como exemplo o trabalho colossal 
iniciado pelo Prefeito Pedrinho Cherene para retomar 
obras e convênios que foram paralisados na gestão 
anterior.

O Prefeito Pedrinho Cherene está retomando, 
com ousadia, com planejamento, convênios de obras 
que foram abandonadas e de outras que sequer che-
garam a ser iniciadas.

São várias ações que levam novo fôlego e espe-
rança para a população de São Francisco, com projetos 
e convênios que preveem repasses oriundos dos Gover-
nos Federal e Estadual e com contrapartida municipal.

Entre os projetos que estão sendo realinhados 
pelo Prefeito de São Francisco encontram-se investi-
mentos que incluem pavimentação de ruas, conclusão 
de obras de construção de escola, de um ginásio polies-
portivo e da rodoviária municipal e reforma da unidade 
de saúde. O valor total ultrapassa 4 milhões de reais.

Quero registrar ainda a postura equilibrada, pon-
derada do Prefeito Pedrinho Cherene, que faz com que 
ele governe São Francisco a partir de um amplo en-
tendimento com a sociedade civil organizada, com a 
classe política e com o povo, fazendo do diálogo uma 
ferramenta de construção de um novo tempo de justiça 
social e de desenvolvimento econômico.

É importante notar também que o jovem Prefei-
to Pedrinho Cherene não deixa a sua gestão perder o 
foco das prioridades para geração de emprego e renda, 
apostando, para tal, na recuperação de atividades eco-
nômicas que são vocações naturais de São Francisco, 
a agricultura e o turismo, esse, com viés ambiental.

Ao término deste discurso, deixo ao povo de São 
Francisco os meus cumprimentos, o meu respeito, o 
meu apreço e me coloco à disposição do Prefeito Pe-
drinho Cherene para apoiar o Município em seu pro-
cesso de revitalização.

Muito obrigado.
 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, desejo que seja considerado 
como lido pronunciamento em que homenageio a nos-
sa Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 
vinculada ao Ministério da Agricultura, que ampliou as 
ações para a agricultura familiar. A CONAB está abrin-
do edital para disponibilizar 5 milhões de reais e apoiar 
cooperativas e associações de agricultores familiares. 
Cada entidade pode obter até 50 mil. As inscrições 
estão abertas até o fim do mês.

Eu homenageio, portanto, a CONAB, que abre 
edital para disponibilizar recursos para estabelecer, 
junto com associações e cooperativas, a produção da 
agricultura familiar, e aviso às associações e coope-
rativas que façam a sua inscrição.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 

será atendido, Deputado Bohn Gass.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana a CONAB, a nossa Companhia Nacional de 
Abastecimento, ampliou as ações para o fortalecimento 
da agricultura familiar, com a abertura de novo edital 
para financiar projetos que contribuam com o desen-
volvimento social e econômico de nossos agricultores.

São, no total, 5 milhões de reais para apoio a 
cooperativas e associações de agricultores familiares, 
sendo que cada entidade pode obter até 50 mil reais. As 
inscrições estão abertas até o final deste mês. Esses 
recursos vão servir para investimentos em estruturação 
produtiva, beneficiamento, processamento, armazena-
mento e comercialização da produção de alimentos.

É importante reafirmar, desta tribuna, que 70% 
dos alimentos que estão nas mesas dos brasileiros 
vêm das mãos e da terra dos agricultores familiares, 
que encontram no Governo da Presidenta Dilma o 
apoio para a produção, com investimentos que res-
gatam a importância daqueles que moram no setor 
rural brasileiro.

Peço, Sr. Presidente, que esta mensagem seja 
divulgada pelos veículos de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rubem Santiago. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na Comissão de Seguridade Social, nós temos 
discutido a situação da Previdência, da Assistência e 
da crise na saúde pública do nosso País.

Nesse sentido, quero trazer a esta Casa denúncia 
que recebi do Conselho Gestor do Hospital Regional 
de Arcoverde, importante Município do meu Estado, 
considerado a porta do sertão, já que naquela unidade 
o Conselho Gestor não está sendo atendido no seu 
pleito de acessar as prestações de contas e acom-
panhar a situação da prestação de serviços naque-
la unidade que atende a mais de 5 mil pacientes por 
mês, atingindo quase 12 Municípios de Pernambuco 
e algumas cidades vizinhas da Paraíba.

É uma vergonha que tenhamos uma unidade de 
saúde cujo conselho gestor não tenha as suas deman-
das atendidas pela administração do hospital.

Pelas informações que recebi do Presidente do 
Conselho Gestor, também foram encaminhados docu-
mentos ao Ministério Público do Estado de Pernam-
buco, sem que até agora este tenha se manifestado 
acerca da gravidade da crise do atendimento naquela 
unidade hospitalar.

Uma das grandes conquistas que nós tivemos, 
após a Constituição de 1988, foi a consolidação do 

controle social do Sistema Único de Saúde. Por isso, 
é inaceitável que estejamos recebendo essa denúncia.

Eu quero aqui me solidarizar com o Presidente 
do Conselho Gestor do Hospital Regional de Arcover-
de, Arnaldo Tenório, com todos os servidores da saú-
de naquela unidade hospitalizar, com a população de 
Arcoverde e dos Municípios vizinhos, como Pesqueira, 
Venturosa, Alagoinha, Buíque, Pedra, Custódia, enfim, 
com todos as pessoas de Pernambuco e da Paraíba que 
dependem de atendimento nessa unidade hospitalar.

Nós vamos encaminhar à Comissão de Segurida-
de proposta para que a Comissão realize uma inspeção 
no Hospital Regional de Arcoverde. Vamos encaminhar 
ao Secretário Estadual de Saúde documento solicitando 
informações sobre as atuais condições de atendimen-
to naquela unidade hospitalar. Há denúncias que dão 
a entender que o número de profissionais de saúde 
lotados naquela unidade não corresponde à efetiva 
presença desses profissionais médicos no horário do 
dia a dia, no atendimento à população.

Por tudo isso, trago aqui a denúncia que recebi do 
Presidente do Conselho Gestor do Hospital Regional 
de Arcoverde, Arnaldo Tenório, solidarizando-me com 
ele e com os demais servidores daquela unidade. E 
quero também dizer que vamos defender a plenitude, 
o controle social, a transparência na aplicação dos re-
cursos e a defesa do Sistema Único de Saúde.

Obrigado.
 O SR. PAULO MAGALHÃES (PSD-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, hoje, no Palácio do Planalto, tomou posse como 
Ministro dos Transportes o Dr. César Augusto Rabello 
Borges, ex-Governador da Bahia.

Tenho certeza de que a Presidenta Dilma dá um 
passo importante no seu Governo. César é um dos 
técnicos mais qualificados, homem de enorme ex-
periência na vida pública, conhece como ninguém a 
máquina pública.

Lembro aos meus colegas da bancada da Bahia, 
Sr. Presidente, quando cobravam do Governo Federal 
um Ministério, que eu, desta tribuna, alertei algumas 
vezes que a Presidenta não seria injusta com a Bahia. 
Aí está, a Bahia começa a receber a justiça que nós 
queríamos.

A Presidenta Dilma vem designando figuras com-
petentes da Bahia. E aí está o Ministro César Bor-
ges, que vai ser, tenho certeza, um Ministro dos mais 
qualificados, vai levar projetos importantes para que 
o Governo deslanche no que se refere tanto às ferro-
vias quanto às rodovias, aos anéis rodoviários. Estou 
certo de que César Borges será um Ministro que vai 
atender a todos os Deputados e, principalmente, aos 
anseios do Governo.
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Aí está, Sr. Presidente, a Bahia aquinhoada. E 
mais uma vez está provado o prestígio do Governador 
Wagner, que endossou o nome de César Borges para 
o Ministério dos Transportes. Nós baianos que conhe-
cemos César de perto nos sentimos extremamente 
envaidecidos, envaidecidos não só pela justiça, mas 
também, muito mais ainda, pela certeza do trabalho 
que César Borges vai desempenhar à frente do Minis-
tério dos Transportes.

Está de parabéns a bancada da Bahia, está de 
parabéns o PR e está de parabéns o ex-Governador 
César Borges, que teve no Governador Wagner um 
apoio importante, decisivo, para que pudéssemos che-
gar a esta tribuna e dizer que César Borges vai ser o 
Ministro com que os baianos e os brasileiros sonhavam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sras. e Srs. Deputados.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 

palavra o Deputado Giovani Cherini, por 3 minutos.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, eu estou aqui ouvindo os colegas Parlamentares, 
e todo o mundo pede que se divulgue sua fala em A 
Voz do Brasil. Eu espero que jamais seja votado aqui 
neste plenário qualquer modificação de A Voz do Bra-
sil, que continue esse mesmo horário.

Outra coisa que eu ouço muito aqui é que a polí-
tica tem de mudar, mas quando vem um projeto de lei 
para se votar aqui todo o mundo fica com medo, quer 
que tudo continue do jeito como está.

Sinceramente, repito, eu estou no time de Tiri-
rica: isto aqui, quanto mais passa o tempo, pior fica. 
Nós precisamos mudar a forma de eleger os políticos 
no Brasil. Nós precisamos encontrar outros caminhos. 
As campanhas não podem ser milionárias, trilionárias, 
campanhas que realmente envergonham a Nação bra-
sileira. Não sei quem está mais errado, se é o eleitor 
que vende o voto, ou se é o político que compra voto. 
Então, Sr. Presidente, isso para mim é claro, e eu apoio 
em 100% o projeto do Deputado Henrique Fontana 
aqui nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de registrar uma vi-
sita que fiz hoje à Organização das Cooperativas Bra-
sileiras – OCB, porque tenho aqui, no mandato, como 
prioridade número 1 as cooperativas, o cooperativis-
mo brasileiro. Visitei hoje o presidente Márcio Lopes 
de Freitas, que é o nosso presidente da OCB, acom-
panhado do nosso sempre Deputado Odacir Zonta, e 
nós tratamos de alguns projetos para o Rio Grande 
do Sul; um deles é a questão da COTRIJUI, uma das 
mais importantes cooperativas do Rio Grande do Sul, 
que tem de resolver seus problemas financeiros, e 
nós precisamos encontrar um caminho para ajudar a 

COTRIJUI. Também a COOTRAVIPA, de Porto Alegre, 
uma das poucas cooperativas de trabalho que resis-
tem a tanta pressão do Ministério Público do Trabalho, 
precisa de apoio no Rio Grande do Sul. E nós temos 
dois projetos muito importantes aqui nesta Casa para 
votarmos; um deles é o projeto do ato cooperativo, de 
que eu sou Relator na Comissão de Finanças. Temos 
de garantir: não pode haver bitributação. E também 
há o projeto dos recursos institucionais, para que, por 
exemplo, as cooperativas de crédito possam gerenciar 
os recursos do FAT.

Então, Sr. Presidente, a área do cooperativis-
mo é, na verdade, um espaço grande e importante 
para que nós possamos caminhar, e nós precisamos, 
Sr. Presidente, fazer o nosso tema de casa. O nosso 
tema de casa hoje é responder ao povo brasileiro, é 
inverter essa pouca credibilidade que este Parlamento 
tem perante a Nação brasileira, essa pouca disposição 
que as pessoas têm de acreditar na Câmara Federal 
e no Senado.

O nosso tema de casa, Sr. Presidente, para en-
cerrar, é realmente fazer a grande reforma política 
que nós temos na mão para fazer. Se não der de um 
jeito, vamos fazer de outro, porque do jeito como está 
realmente não dá para continuar. Nós temos de fazer 
uma reforma política, Sr. Presidente com financiamento 
público de campanha e com lista fechada, como o De-
putado Henrique Fontana defendeu. Essa é a grande 
reforma de que o Brasil precisa.

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

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste momento, ocupo a tribuna, em nome do meu 
partido, para registrar a imensa repercussão de fato 
relacionado a cobrança de pedágio.

A propósito, recebi alentado documento de um 
cidadão de Magé, Estado do Rio de Janeiro, a respei-
to do pedágio e dos reajustes impostos pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. No caso 
do Rio de Janeiro, 347% de reajuste num período em 
que a inflação chegou a 140%. No meu Estado, mais 
do que o dobro da inflação do período.

Ao aprovarmos o Projeto de Lei nº 1.023, de 
2011, e por unanimidade, nós abrimos uma verdadeira 
caixa-preta de maus serviços, nenhuma fiscalização 
e complacência da ANTT com as concessionárias.

No meu Estado, Sr. Presidente, esse assunto está 
sendo alvo de uma série de reportagens dos veícu-
los da RBS, que ontem, na sua terceira reportagem, 
de uma série de cinco – deve terminar amanhã, pelo 
menos essa série –, focalizou exatamente a cumpli-
cidade, constatada pelo Tribunal de Contas da União, 
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da ANTT com a concessionária do trecho da rodovia 
BR-101 entre Curitiba e o Município de Florianópolis.

E isso está se alastrando. A reportagem de hoje 
já mostra que o Tribunal de Contas da União está to-
mando o mau exemplo de Santa Catarina para verificar 
como se tem espalhado essa cumplicidade.

Sr. Presidente, até aqui, falo pelo meu partido, 
que apoiou o nosso projeto, e agradeço a esta Casa, 
que o aprovou por unanimidade, mas devo salientar 
que, se não houver uma medida corretiva séria, será 
inevitável que instalemos uma CPI – é inevitável! –, 
porque o povo brasileiro está sendo alvo de deboche 
das prestadoras desse serviço.

Para concluir, Sr. Presidente, quero agradecer 
o privilégio de ter aqui ao nosso lado o ex-Senador 
Arlindo Porto, que hoje vai conferir a deliberação, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 544, de 2002, que certamente será aprovada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Senador, 

seja bem-vindo a esta Casa, que é sua muito mais do 
que nossa.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado José Humberto.

O SR. JOSÉ HUMBERTO (Bloco/PHS-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na verdade, eu gostaria de, assim como fez 
o Deputado Esperidião Amin, registrar a nossa alegria 
de poder receber aqui o ex-Senador Arlindo Porto, que, 
além de tudo, é meu conterrâneo, da minha terra, e foi 
Prefeito em minha cidade.

Pelas mãos dele, eu iniciei a minha pobre carreira 
política, em relação à dele. O ex-Senador Arlindo Porto 
teve a oportunidade de ser nosso Vice-Governador no 
Estado de Minas Gerais e Ministro da Agricultura, com 
grandes realizações, inclusive a criação do PRONAF, 
para o pequeno agricultor.

Hoje ele está aqui, Deputado Ademir Camilo, para 
assistir à aprovação, que é nossa grande expectativa, 
depois de anos de tramitação, da PEC 544, de sua au-
toria, que cria os Tribunais Regionais Federais de 6ª, 
7ª, 8ª e 9ª Regiões, para corrigir uma grande injustiça, 
uma falta de estrutura, a fim de proporcionar o acesso 
à Justiça a milhares de brasileiros, principalmente os 
mineiros – permitam-me dizer –, que estão na fila pelo 
acesso à segunda instância da Justiça.

Portanto, esperamos que hoje essa situação seja 
reparada através da PEC do nosso Arlindo Porto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria informar 
que amanhã, às 10 horas, na Comissão de Minas e 
Energia, haverá audiência pública sobre a Ampla, que 

opera a distribuição de energia em 66 Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro.

Falta manutenção nas redes, faltam investimen-
tos, falta um 0800 para atender a população.

Eu queria convidar os Deputados do Estado do 
Rio de Janeiro, entre os quais V.Exa., que presidiu a 
Comissão de Minas e Energia, para participarem des-
sa audiência pública, amanhã, às 10 horas, a fim de 
colocarmos um ponto final nessa questão de distribui-
ção de energia no Estado do Rio de Janeiro, nas 66 
cidades em que a Ampla atua.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, teles-
pectadores da TV Câmara, imprensa, servidores e 
população em geral, é usual, a cada “pingo” de chu-
va, faltar luz nos Municípios atendidos pela empresa 
Ampla. Fica impossível, para os comerciantes, manter 
seus produtos em bom estado de conservação, com 
tanta queda de energia. Os moradores não aguentam 
mais tanta falta de luz e, ainda, queda de uma fase. Os 
eletrodomésticos queimam com facilidade com tanta 
oscilação de energia.

Não podemos mais ficar calados e parados quanto 
a esses problemas em nossos Municípios. Os muní-
cipes não param de questionar os seus governantes. 
Perguntam como uma empresa do porte da Ampla 
não consegue atender e resolver esses problemas. 
Precisamos dar o basta ao descaso com que essas 
empresas de energia atendem a população. Os pre-
ços das tarifas elétricas continuam nas alturas, e com 
pouco retorno para a população.

Há falta de investimentos no acompanhamento do 
crescimento da carga na rede de distribuição de ener-
gia nas regiões atendidas por essa empresa. Faltam 
investimentos em manutenção preventiva, tais como: 
poda, sistema de proteção de rede. Menciono também 
sobrecarga no carregamento dos transformadores que 
atendem aos consumidores, falta de agilidade no call 
center (0800) de atendimento aos consumidores.

Não podemos permitir que uma concessionária 
de energia faça as manutenções ao seu bel-prazer, em 
detrimento de um bom atendimento à população das 
cidades atendidas. A situação é grave. Esta Casa, que 
tem função fiscalizadora, não pode deixar passar em 
branco a questão mencionada. Já não bastam tantas 
outras problemáticas que ficam sem elucidação e sem 
que sejam punidos os responsáveis? É preciso agir 
com a urgência que o caso está a exigir.

Torna-se, pois, urgente averiguar com profun-
didade esses problemas de falta de fornecimento de 
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energia, identificar as causas e utilizar, com rigor, a lei 
vigente, a fim de evitar que passe a ser normal a fal-
ta de energia em decorrência de qualquer intempérie 
da natureza, principalmente no caso de chuvas, um 
fenômeno normal.

Esses são alguns dos motivos que me fizeram 
solicitar a realização de audiência pública, em que a 
empresa poderá esclarecer à população as medidas 
que está tomando para resolver os problemas.

 O SR. AUGUSTO COUTINHO (DEM-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, em 
nome do povo pernambucano, registrar nesta tribuna 
a nossa homenagem ao jornal Folha de Pernambuco 
pelo transcurso de seus 15 anos de fundação.

O jornal pertence ao grupo do empresário per-
nambucano Eduardo de Queiroz Monteiro. A Folha 
faz parte ainda da área de comunicação do grupo 
juntamente com a Rádio Folha FM e o portal Folha 
de Pernambuco.

Por isso, Sr. Presidente, quero registrar a impor-
tância, para nós pernambucanos, desse veículo de 
comunicação, isento e responsável, que vem ajudan-
do o nosso Estado.

Peço a V.Exa. que receba como lido o meu pro-
nunciamento e autorize sua divulgação nos meios de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 

será atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
registrar nesta tribuna minha homenagem a dois im-
portantes veículos de comunicação do meu Estado: 
a Folha de Pernambuco, que completa 15 anos, e o 
Jornal do Commercio, que faz 94 anos.

Com trajetórias diferentes, tanto a Folha como o 
JC, como são conhecidos em Pernambuco, têm em co-
mum o fato de pertencerem a dois grupos empresariais 
de grande prestígio e que são exemplos de empreen-
dedorismo e sucesso no Nordeste: o Grupo EQM, ao 
qual pertence à Folha, e o Grupo JCPM, que é dono 
do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

A Folha de Pernambuco conquistou um espaço 
único em Pernambuco. Invertendo a lógica dos jornais 
com maior circulação entre assinantes, a Folha tem uma 
parte considerável da sua circulação concentrada na 
venda de rua. Aliado a isso, o posicionamento editorial 
e jornalístico, que visa à comunicação eficiente com 
todas as camadas sociais, a transformou em um veí-
culo de ampla penetração popular, com conquista de 
leitores em nichos que nenhum outro jornal atingia. O 

jornalismo crítico e independente da Folha construiu, 
ao longo desses 15 anos, a imagem de um jornal sério, 
imparcial e profundamente comprometido com a ver-
dade dos fatos. A Folha de Pernambuco é um exemplo 
de como a coragem e a ousadia construíram uma das 
mais impressionantes histórias de rápida ascensão e 
sucesso de que se tem notícia em meu Estado.

O Jornal do Commercio tem uma longa história, 
quase centenária. Durante décadas, formava, junto 
com o Diário de Pernambuco, a dupla de jornais mais 
importantes da Região Nordeste. Na década de 1970, 
porém, começou enfrentar problemas que quase o le-
varam ao fechamento. Resgatado pelo espírito empre-
endedor do empresário João Carlos Paes Mendonça, o 
JC conheceu então uma fase de rápido crescimento e 
expansão, tendo, em pouco tempo, atingido e superado 
seu status anterior. Com uma linha editorial firme, crítica 
e independente, o Jornal do Commercio é conhecido e 
reconhecido pela qualidade, profundidade e grandeza 
humana de suas reportagens sobre temas de grande 
impacto social. Hoje, o JC, as rádios JC e CBN/Rádio 
Jornal, a TV Jornal e o portal NE10 se firmaram como 
conglomerado de comunicação respeitado e dos mais 
premiados no Brasil e no exterior.

Essas são, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, duas histórias de sucesso e brilhantismo 
na construção e consolidação de dois dos mais im-
portantes veículos de comunicação do Nordeste. Que 
fiquem aqui registradas as minhas congratulações a 
ambos, com meu votos de que sejam histórias com 
muitas coisas ainda a contar, hoje e sempre!

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Raul Henry.

O SR. RAUL HENRY (PMDB-PE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois 
de ver o PIB crescer apenas 0,9% no ano passado, 
uma taxa que foi superior apenas à do Paraguai, que 
enfrentou uma grande seca, entre todos os países da 
América Latina, o Brasil teria que aprofundar o destra-
vamento da sua economia, desburocratizar ainda mais 
a sua economia e apoiar sobretudo aqueles setores 
mais dinâmicos e competitivos.

Não é o que está acontecendo com o setor da 
extração mineral, um setor extremamente dinâmico, 
que cresceu 10% nos últimos 2 anos.

Anunciado há 4 anos, o novo marco regulatório 
da mineração continua parado na Casa Civil, em inter-
mináveis discussões que terão que ser repetidas aqui 
no Poder Legislativo.

Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que 
foi suspensa de forma injustificada a outorga de alvarás 
de pesquisa mineral e de concessão de lavra em todo 
Brasil, pelo DNPM, desde novembro de 2011, uma ati-
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tude frontalmente ilegal, porque não houve qualquer 
ato normativo que a determinasse e embasasse, um 
fato sem precedentes na história do Brasil.

O que se fala informalmente é que vem aí mais 
uma insensatez, como a nova Lei do Petróleo, que es-
tagnou a produção de óleo e gás no Brasil. No novo 
marco regulatório do setor mineral, segundo as mesmas 
vozes dos bastidores, a pesquisa e a lavra de novas 
potenciais jazidas serão transferidas das empresas 
que exercem a atividade para o Governo Federal. Só 
depois que técnicos do Governo realizarem as pesqui-
sas e conhecerem o potencial das novas áreas, elas 
serão licitadas.

Desde quando o Governo Federal tem recursos 
humanos, capacidade de investimento e agilidade para 
cumprir essa enorme missão? Qual a justificativa para 
desmontar a lógica de um setor que vem contribuindo 
tão decisivamente para a balança comercial do País?

Essa marcha da insensatez só pode ser barrada 
pela discussão democrática aqui no Congresso Nacio-
nal. Portanto, que o Governo envie logo para cá o novo 
código e reestabeleça a legalidade das outorgas, en-
quanto ele não é votado aqui. Se não, vamos ter que 
enfrentar um novo apagão no País: o apagão mineral.

Muito obrigado, Presidente.
 O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Simão Sessim, 
estou recebendo uma queixa da Câmara Municipal de 
Bertópolis.

O nosso ex-Governador e hoje Senador Aécio 
Neves nos deixou um grande legado: permitiu que as 
cidades do interior de Minas Gerais, que o mais longe 
Município de Minas Gerais tivessem pavimentação 
asfáltica. Uma das últimas foi a cidade de Bertópolis, 
que se liga a Machacalis, a Águas Formosas e à mi-
nha cidade natal, de Teófilo Otoni.

Faltam 2 quilômetros para a conclusão das obras, 
que foram paralisadas. Então, estou encaminhando 
pedido ao Governador do Estado de Minas Gerais, o 
Governador Antonio Anastasia, para que tome as pro-
vidências necessárias para que a cidade mais longe, 
do interior de Minas Gerais, que é Bertópolis, não fique 
sem pavimentação asfáltica, conforme determinação 
do nosso Governador Aécio Neves, ou seja, de ligação 
entre todos os Municípios mineiros.

Muito obrigado.
 O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna no dia de hoje para co-
municar que o Vereador e ex-Prefeito da cidade de Itu, 
Olavo Volpato, fez o pedido da retirada do lixo atômico 
que existe na cidade, no Bairro Botuxim, há muitos anos.

Como membro da Comissão de Minas e Energia 
desta Casa, quero dizer que darei total apoio ao Vere-
ador e ex-Prefeito. Vamos fazer todo o levantamento 
dentro da Comissão. Esse material radioativo está lá 
há vários anos, e temos que buscar informações sobre 
o tipo de material que está ali armazenado, no Bairro 
Botuxim, dentro de uma propriedade particular.

Na Comissão de Minas e Energia, vamos fazer 
inclusive uma audiência pública e dar total apoio à ci-
dade de Itu, principalmente ao Vereador Olavo Volpato, 
que tem feito um grande trabalho à frente da Câmara 
Municipal e agora está querendo saber a fundo o que 
está acontecendo naquela região.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FELIPE BORNIER (PSD-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Simão Sessim, 
gostaria de destacar o importante projeto de lei apro-
vado nesta Casa, do Deputado Esperidião Amin, que 
tivemos a oportunidade de debater agora há pouco, 
que trata da isenção do pagamento de tarifa de pedágio 
para moradores de Municípios onde esteja localizado 
o posto de cobrança.

Certamente, esse projeto, que foi aprovado nes-
ta Casa e que agora segue para o Senado Federal, é 
de suma importância e terá um impacto financeiro no 
nosso País. O que existe, na verdade, é uma injustiça 
contra a população desses Municípios onde se con-
centram as praças de pedágio. Imaginem V.Exas. a 
injustiça praticada contra quem tem que se deslocar 
diariamente, para trabalhar, para estudar, para fazer 
compras. Imaginem o impacto para a logística do nos-
so País, para os produtores rurais, para os profissio-
nais que atendem à área rural. Ou seja, é um impacto 
operacional muito grande. É um problema que pesa 
realmente sobre a população desses Municípios que 
têm praças de pedágio. Não podemos penalizar essa 
população desta forma. E acertamos com a aprovação 
desse projeto. E pedimos veementemente ao Senado 
Federal que o aprove com a máxima urgência.

Isso impacta diversos Municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, como Itatiaia, Niterói, São Gonçalo, Rio 
Bonito, Casimiro de Abreu, Volta Redonda, Paraíba do 
Sul, Sapucaia, Barra do Piraí, Petrópolis, Duque de 
Caxias e Magé. Imaginem V.Exas. quantos Municípios 
e quantos moradores dessas regiões vão ser benefi-
ciados com essa proposta.

Gostaria também de destacar que foi votado 
hoje, no Senado Federal, na Comissão de Assuntos 
Sociais, a PEC da Juventude, o Estatuto da Juventude, 
que segue agora, como medida de urgência, para o 
plenário daquela Casa. Certamente, esse é um passo 
muito importante para a consolidação das políticas da 
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juventude no nosso País. O Estatuto avança no reco-
nhecimento dos direitos e no respeito à diversidade da 
juventude brasileira.

Então, são duas medidas muito importantes. A 
Câmara Federal pede serenidade na votação destas 
duas importantes propostas: de isenção do pagamento 
da tarifa de pedágio para os moradores dos Municípios 
onde estejam localizados os postos de cobrança e a 
de criação do Estatuto da Juventude, que vai trazer 
um grande diferencial, uma responsabilidade, uma 
mudança, principalmente, nessa representatividade 
cada vez maior da juventude no nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a am-
pla divulgação do meu pronunciamento pelos meios 
de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de destacar o importante Projeto de Lei, do Deputado 
Esperidião Amin, que aprovamos aqui na Câmara, que 
trata da isenção do pagamento da tarifa de pedágio 
para moradores de municípios onde estejam localiza-
dos os postos de cobrança.

A isenção também vale para o proprietário de 
veículo que exerça atividade profissional permanente 
no município onde há pedágio.

O projeto segue para o Senado, onde ainda será 
votado.

O que existe é um prejuízo para a população dos 
municípios onde funcionam as praças de cobrança de 
pedágio, com os deslocamentos diários para trabalhar, 
estudar ou fazer compras.

Os produtores rurais, as empresas que realizam 
entregas em domicílio e os profissionais que atendem 
à área rural também sofrem com um custo operacio-
nal maior.

Um dos problemas mais comuns diz respeito ao 
custo desproporcional que pesa sobre a população 
desses municípios onde se instalam as praças de co-
brança de pedágio.

Não se pode penalizar essa população, eco-
nomicamente, em seus deslocamentos diários para 
trabalhar, estudar ou fazer compras, muitas vezes no 
próprio município, comprometendo a competitividade 
das atividades econômicas e, consequentemente, a 
competitividade do próprio município.

Moradores e trabalhadores de todo o Brasil serão 
beneficiados, a exemplo do território fluminense, no 
Estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Itatiaia, 
Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, 

Volta Redonda, Paraíba do Sul, Sapucaia, Barra do 
Piraí, Petrópolis, Duque de Caxias e Magé.

Para se beneficiar da isenção, o proprietário de-
verá credenciar seu veículo no órgão concedente e na 
empresa concessionária.

Como representante da Juventude, gostaria de 
expor a minha satisfação com a aprovação do projeto de 
lei que institui o Estatuto da Juventude (PLC 98/2011), 
que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais 
e segue agora diretamente, em caráter de urgência, 
para o exame do Plenário do Senado.

O Estatuto é um passo importante para a conso-
lidação das políticas de juventude e é um importante 
instrumento para a consolidação do reconhecimento 
da Política Nacional de Juventude como uma política 
de Estado.

O Estatuto avança no reconhecimento dos direitos 
e no respeito à diversidade da juventude brasileira, ao 
contemplar as diferentes dimensões da vida do jovem, 
além de prever mecanismos de controle social, a impor-
tância de assegurar aos jovens o direito à participação, 
direito este fundamental para garantir a autonomia e a 
emancipação da juventude.

O Parlamento brasileiro afirma ser porta-voz das 
demandas da juventude, assim como o Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff.

O Estatuto regulamenta os direitos das pessoas 
de 15 a 29 anos de idade, definindo obrigações da fa-
mília, da comunidade, da sociedade e do poder públi-
co. Nas disposições gerais, é assegurado aos jovens 
o direito à cidadania, à participação social e política 
e à representação juvenil, à educação, à profissiona-
lização, ao trabalho e à renda, à igualdade, à saúde, 
à cultura, ao desporto e ao lazer, à sustentabilidade e 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à co-
municação e à liberdade de expressão, à cidade e à 
mobilidade e à segurança pública.

Peço a aprovação destas duas importantes ma-
térias para o País, que agora se encontram na pauta 
do Senado. Peço agilidade aos nobres Senadores.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez, que estava 
sofrendo, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, na audiência pública com o Ministro da Saú-
de. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

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

Gostaria apenas de registrar que tomou posse 
o novo Reitor da UNISUL – Universidade do Sul de 
Santa Catarina, onde tive o privilégio de me formar em 
Ciências Contábeis. A posse ocorreu no último dia 21 
de março, no Espaço Integrado de Artes da UNISUL.
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Formar cidadãos com valores humanos e profis-
sionais está entre os desafios do Prof. Sebastião Salé-
sio Herdt, que assume a Reitoria da UNISUL. Ele tem 
como Vice-Reitor o Prof. Mauri Luiz Heerdt.

Também tomaram posse na Diretoria da Fun-
dação UNISUL o ex-Reitor, Ailton Nazareno Soares, 
como Presidente, e Fabian Martins de Castro, como 
Vice-Presidente.

O Prof. Salésio, como é conhecido, é membro 
da academia desde 1980 e sente-se preparado para 
assumir o cargo, como disse ele, na hora em que to-
mou posse.

Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a am-

pla divulgação deste pronunciamento.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a 
palavra nesta oportunidade para falar sobre a cerimô-
nia de posse do Reitor da UNISUL (Universidade do 
Sul de Santa Catarina), Professor Sebastião Salésio 
Herdt, que ocorreu no último dia 21 de março, no Es-
paço Integrado de Artes da Universidade.

Formar cidadãos com valores humanos e profis-
sionais está entre os desafios do Professor Sebastião 
Salésio Herdt, que assume a reitoria da UNISUL. Ele 
tem como Vice-Reitor o Professor Mauri Luiz Heerdt. 
Também tomaram posse na diretoria da Fundação 
UNISUL Ailton Nazareno Soares, como Presidente, 
e Fabian Martins de Castro, como Vice-Presidente.

O Professor Salésio, como é conhecido, é membro 
da academia desde 1980 e sente-se preparado para 
assumir o cargo. “Estou seguro porque levo em consi-
deração o ponto de vista do conhecimento dos funda-
mentos da universidade sobre tudo. Sinto-me muito à 
vontade em aceitar este desafio”, afirmou na ocasião.

Natural de Rio Fortuna, Sebastião Salésio Herdt 
é professor da UNISUL, formado em Letras pela uni-
versidade, especialista em Literatura Brasileira pela 
UFSC, em Administração Universitária pela UDESC, em 
Educação pela Universidade de Salamanca/Espanha e 
em Gestão e Liderança Universitária pela Organização 
Universitária Interamericana. Foi Secretário-Adjunto 
Estadual de Educação; membro do Conselho de Ad-
ministração da FESC, mantenedora da UDESC; diretor 
regional de educação do Estado; secretário-executivo 
da Associação Catarinense das Fundações Educacio-
nais de Santa Catarina (ACAFE); diretor-executivo da 
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UNISUL (FAEPESUL); membro do Conselho Cura-
dor da Fundação Hermon/Florianópolis.

Na UNISUL, ocupou o cargo de pró-reitor de ad-
ministração, chefe de gabinete do reitor; de pró-reitor 
acadêmico da UNISUL e vice-reitor da UNISUL, de 
2001 a 2005, de 2005 a 2009 e de 2009 a 2013. As-
sume o cargo de reitor da UNISUL para o período de 
2013 a 2017.

Assim como a universidade tem como priorida-
de proporcionar o crescimento dos alunos, Salésio 
também irá levar isso em consideração. “Queremos 
formar muito mais que profissionais: pessoas capa-
citadas para atuar no mercado de trabalho, mas que 
sempre prevaleçam em seu currículo o valor humano, 
a assertividade”, salienta.

Para o reitor, nada é mais enriquecedor que este 
conhecimento. “Se cumprirmos integralmente nossa 
função, teremos pessoas com capacidade de empre-
ender, ter um excelente nível cultural, uma exemplar 
postura ética, compatível com a sociedade”, pontuou.

Parabenizo o amigo, competente e habilidoso 
Reitor, Professor Salésio, pela recente posse no car-
go de tão importante instituição de ensino, em nome 
de toda a equipe, desejando muito sucesso à frente 
da UNISUL.

Não me fiz presente por ser uma quarta-feira, por-
que tinha compromissos assumidos aqui em Brasília, 
mas fui representado pela minha esposa, Vitemária 
Mendonça de Oliveira, que saiu do evento envaidecida.

Parabéns ao amigo Salésio, aos demais colabo-
radores, aos alunos, entre tantos outros.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estivemos até há pouco com o Ministro da Saúde, Dr. 
Alexandre Padilha, na audiência pública realizada na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, em 
conjunto com as Comissões de Seguridade Social e 
Família e de Defesa do Consumidor.

O Ministro chegou por volta das 10 horas e só 
não ficou mais porque havia outras Comissões que 
funcionavam na mesma sala, no Plenário 2. Mais de 
40 Deputados fizeram perguntas. O Ministro Alexandre 
Padilha está de parabéns. Respondeu a todos os ques-
tionamentos. Infelizmente, alguns Deputados fizeram 
perguntas, mas não ficaram lá para ouvi-lo.

Os problemas do SUS também dependem de 
nós. Depois que o Congresso Nacional tirou a fonte 
de financiamento, a CPMF, sofremos hoje com a falta 
recursos para a saúde, em defesa da dignidade da 
pessoa humana e da vida.

Considero importante a vinda aqui hoje do Mi-
nistro Padilha, a quem quero parabenizar. S.Exa. é um 
dos melhores Ministros da Saúde que nós já tivemos 
na história do Brasil e um dos grandes defensores do 
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Sistema Único de Saúde. É pena que em alguns Es-
tados, como é o caso do meu Estado de São Paulo, 
não se aplicam de forma correta os 12% na saúde. 
Se o Estado ajudasse, tenho certeza de que o Brasil 
estaria melhor.

 O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje pela manhã foi instalada, simbolicamente, na Co-
missão de Seguridade Social e Família, a Subcomissão 
para tratar das doenças determinadas pela pobreza.

Na Frente Parlamentar de Combate à Tuberculo-
se, essa Subcomissão tem a Presidência da Deputada 
Benedita da Silva, a Vice-Presidência do Deputado 
Eduardo Barbosa, e eu fui escolhido como Relator. Ela 
irá, no prazo de 180 dias, dar um diagnóstico sobre a 
tuberculose – grave doença ainda existente no País, 
com 70 mil casos só no ano passado –, a hanseníase, 
a esquistossomose e a geomitíase. Vamos trabalhar 
fortemente nesse período.

Aproveito ainda para dizer que acabamos de sair, 
como acabou de falar o Deputado Vanderlei Siraque, 
de uma reunião que durou 5 horas, com o Ministro da 
Saúde, onde tratamos também da situação das Santas 
Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos.

A gravidade que foi apresentada por quase 40 
oradores, Deputados Federais, é a de que precisamos 
de linha de financiamento, de recursos para as Santas 
Casas de Misericórdia, responsáveis por mais de 50% 
de todos os atendimentos do SUS no País.

Precisamos, portanto, Sr. Presidente, dar essa 
mensagem, bem como agradecer ao Ministro da Saú-
de pela sensibilidade de trazer recursos para a saúde 
e para as Santas Casas.

Muito obrigado.
 O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no dia 5 de abril, a cidade de Timbiras, no Estado do 
Maranhão, vai completar 93 anos de emancipação.

A propósito, quero registrar o trabalho que o jo-
vem Prefeito Fabrízio, do nosso partido, o PRB, vem 
desenvolvendo à frente da Prefeitura, com políticas 
públicas voltadas principalmente para a atenção à ju-
ventude e ao trabalhador. Timbiras tem-se notabilizado 
por enviar mão de obra para São Paulo, para outros 
Estados, a fim de que trabalhe no corte de cana, mas 
a política do Prefeito Fabrízio é no sentido de se inves-
tir na agricultura, na pesca, em especial no processo 
da aquicultura.

O objetivo é que possamos promover uma polí-
tica de fomento à produção agrícola e transformar o 
Município num celeiro de produção. Com isso, será 
possível manter nossos irmãos e irmãs na terra, em 
Timbiras, permitindo amplo crescimento e desenvol-

vimento daquela cidade tão importante da região dos 
Cocais do Maranhão.

Quero parabenizar todos os timbirenses pelos 
93 anos de aniversário da cidade. Com certeza, a ad-
ministração do Prefeito Fabrízio vai conduzir a cidade 
a novos rumos, com perspectiva de melhores dias 
para Timbira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, quero dizer que estou 
muito contente com a promulgação, ontem, da PEC das 
Domésticas. Estou muito contente mesmo, porque eu 
sou mãe de um filho especial e, para trabalhar, fazer 
política, tenho alguém que cuida dele na minha casa. 
Eu sei o quanto é importante ter uma empregada, uma 
mulher – normalmente são as mulheres que fazem esse 
trabalho –, para cuidar do que existe de mais precio-
so: os nossos filhos, que deixamos em nossas casas.

Então, o reconhecimento, a valorização do traba-
lho doméstico, da empregada doméstica, é fundamen-
tal. Aliás, sair da clandestinidade, já na Constituição, 
foi muito importante. É importante que as pessoas 
assinem carteira, que valorizem esse trabalho, porque 
é um trabalho de que muitas vezes nós dependemos, 
para que outro trabalho aconteça, como no meu caso.

Por isso, quero dar parabéns à categoria e dizer 
que o Brasil deu um passo importante e extraordiná-
rio nesse reconhecimento. Esta Casa, através da re-
latoria da Deputada Benedita da Silva, foi importante 
nesse trabalho.

 O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é assustador o acúmulo de notícias a que 
todos temos assistido nas mídias e lido nos jornais 
com relação a denúncias de esquemas de desvios que 
envolvem hoje a Confederação Brasileira de Futebol – 
CBF, algumas das quais, inclusive, como nós vimos 2 
anos atrás, não só envolvendo a CBF, mas também a 
Federação Internacional de Futebol – FIFA. E agora, 
através da imprensa, por meio de áudios vazados, há 
novas denúncias formalizadas contra o atual Presidente 
da CBF, Sr. José Maria Marin, de participação, direta ou 
indireta, em assassinatos no período da ditadura militar.

Essas denúncias não são novidades para nós. 
Já houve o que ocorreu no Pan-Americano, em 2007, 
quando o Tribunal de Contas da União registrou evidên-
cias de superfaturamento nas diversas contratações 
feitas. Agora, as obras da Copa de 2014, que estavam 
avaliadas em 2,5 bilhões de reais, já estão somando 7,7 
bilhões de reais, quase 8 bilhões de reais, e há quem 
diga que vão chegar a 15 bilhões de reais. Inclusive 
isso está ratificado numa entrevista longa que o De-
putado Romário deu em O Dia no domingo passado. 
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Além disso, esses números são do conhecimento de 
todos; foram divulgados pela mídia.

Não se pode assistir a um problema tão grave 
como esse, que envolve grandes eventos no País do 
futebol, passar incólume diante do Congresso, das au-
toridades, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, 
com essa farra mais uma vez anunciada. Isso tudo não 
pode ficar sem consequências.

Então, eu estou apresentando um requerimento 
– já o fiz na Comissão de Turismo e Desporto, e pa-
rabenizo o Deputado Romário, que me parece estar 
tomando providências também – para que o Tribunal 
de Contas da União faça uma investigação acerca do 
conjunto dessas denúncias e a apresente à sociedade 
brasileira, com providências.

Nós não podemos mais aceitar, pelo fato de a 
CBF ser uma instituição de natureza privada, mas 
que recebe subsídios, isenções, facilidades públicas, 
que ela deixe de prestar esclarecimentos, deixe de se 
reportar a quem quer que seja.

Estamos encaminhando à Mesa esse pedido de 
providências sobre o que está estarrecendo a opinião 
pública brasileira.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é de 
hoje que esquemas e denúncias, algumas inclusive 
comprovadas, têm como origem a Confederação Bra-
sileira de Futebol – CBF, entidade que gere o futebol 
no País. Esquemas envolvem a atual e a ex-Diretoria, 
inclusive com repercussões em âmbito mundial, e al-
cançam até a FIFA, uma das principais organizações 
esportivas do planeta.

Diariamente temos tido conhecimento, através 
da imprensa, de novas denúncias contra o atual Pre-
sidente da CBF, José Maria Marin, seja por áudios 
vazados, onde são escancarados seus esquemas, 
seja por denúncias de participação direta ou indireta 
em assassinatos durante o período da ditadura militar.

Essas denúncias chegam num período crucial 
para o País, em que obras bilionárias para a Copa do 
Mundo de 2014 estão em andamento. A conta para 
construção dos estádios, que era de 2,5 bilhões, já 
está em absurdos 7,7 bilhões. Fatos como este, em 
que orçamentos de grandes eventos esportivos são 
absurdamente extrapolados, já aconteceram no Pan-
-Americano do Rio de Janeiro de 2007, ocasião em 
que o Tribunal de Contas da União apontou o evidente 
superfaturamento em contratações.

Sem contar que muitos destes estádios correm o 
risco de se tornar, após a Copa, verdadeiros elefantes 

brancos, pois estão sendo construídos em cidades com 
nenhuma ou pouca relação com futebol, como Manaus, 
Natal, Brasília ou Cuiabá, em detrimento de capitais 
como Belém, que tem um estádio praticamente adap-
tado para competições internacionais e que conta hoje 
em dia com uma média de público muito superior às 
praças do Sudeste. Isso é uma verdadeira incógnita, 
se não levarmos em consideração que em Belém os 
investimentos seriam relativamente baixos, em com-
paração com os bilhões desembolsados, e quem sabe 
desviados, para outras sedes.

A entrevista do deputado Romário – que antes 
mesmo de passar a presidir a Comissão de Turismo e 
Desporto enfrentava a máfia que a cada dia fica mais 
evidente na CBF – para a agência O Dia oferece res-
paldo para que órgãos de fiscalização como o Tribu-
nal de Contas da União e o Ministério Público Federal 
iniciem investigações e ações de improbidade contra 
essas entidades e seus dirigentes, de modo a estancar 
este vertedouro de verbas e de corrupção, pois muitas 
dessas iniciativas ditas privadas contam com benefí-
cios e isenções fiscais e governamentais.

Parabenizamos a Comissão de Turismo e Des-
porto pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.832/11, 
que responsabiliza penalmente dirigentes de entidades 
esportivas que se apropriarem ou aplicarem créditos 
ou bens sociais da instituição em proveito próprio ou 
de terceiros. O projeto aprovado equipara a infração à 
apropriação indébita, existente no Código Penal, que 
atualmente é punida com reclusão de 1 a 4 anos e 
multa. Pelo texto, a mesma pena se aplicará ao autor 
da gestão fraudulenta de entidades esportivas. Quem 
sabe esse seja um marco na moralização do despor-
to nacional.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Benedita 
da Silva, por 3 minutos.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como já bem colocou o Deputado Antonio 
Brito, hoje pela manhã a Frente Parlamentar de Luta 
contra a Tuberculose esteve presente à instalação da 
Subcomissão Especial que vai analisar as doenças 
determinantes da pobreza. Nós sabemos que essas 
doenças estão associadas principalmente à questão 
da tuberculose. O nosso compromisso é aprofundar 
esse debate, analisar as políticas públicas do Gover-
no que estão voltadas ao enfrentamento de doenças 
já aqui detectadas por nós, com diagnóstico, além de 
tuberculose, hanseníase e outras. As famílias que se 
encontram na condição de extrema pobreza são as 
mais atingidas por essas doenças, as quais afetam 
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não somente a saúde, mas também a qualidade de 
vida, comprometendo as oportunidades de trabalho e 
de geração de renda.

Queria aqui rapidamente apresentar um dado: 
cerca de 4 mil pessoas morrem por ano vítimas da tu-
berculose; e o Estado do Rio de Janeiro é o que con-
centra, historicamente, o maior número de casos da 
doença e o maior de óbitos dela decorrentes no País.

Nos últimos 20 anos foi registrada a redução glo-
bal no número de casos de óbito decorrente da tuber-
culose. Mas ainda é preciso fazer mais. Recentemente, 
a Organização Mundial da Saúde elaborou o Plano 
Global Para o Combate à Tuberculose 2011-2015, vi-
sando reduzir pela metade a incidência da doença e 
a mortalidade decorrente dela.

O enfrentamento da tuberculose está na agen-
da de prioridades do Ministério da Saúde, conforme 
disse hoje o Ministro Alexandre Padilha, que ficou 5 
horas debatendo, na Comissão de Seguridade Social, 
os problemas da saúde no nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê ampla di-
vulgação ao meu pronunciamento pelos meios de co-
municação da Casa.

Mais uma vez, assumo o meu compromisso, à 
frente dessa Subcomissão, de promover debates e 
audiências que deem mais visibilidade e priorizem as 
ações de controle e combate a essa terrível doença 
e a outras que surgem em consequência da pobreza 
no Brasil.

Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
manhã a Frente Parlamentar de luta contra a Tuber-
culose esteve presente à instalação da Subcomissão 
Especial que analisará as doenças determinadas pela 
pobreza. É nosso compromisso aprofundar os debates 
e análises de políticas públicas de governo voltadas 
para o enfrentamento de doenças determinadas pela 
pobreza, como tuberculose, hanseníase, esquistosso-
mose, geomintiases. As famílias que se encontram na 
condição de extrema pobreza são as mais atingidas 
por essas doenças, as quais não afetam somente a 
saúde, mas implica também queda na qualidade de 
vida, comprometendo as oportunidades de trabalho e 
geração de renda.

Cerca de 4,7 mil pessoas morrem por ano vítimas 
da tuberculose no Brasil, que ocupa o 17º lugar entre 
os 22 países responsáveis por 80% do total de casos 
de tuberculose no mundo, com cerca de 57 milhões 
de pessoas infectadas. O Estado do Rio de Janeiro 
concentra, historicamente, o maior número de casos 

da doença e o maior número de óbitos dela decorren-
tes no País.

Nos últimos 20 anos foram registrados a redução 
global nos números de casos e óbitos da tuberculose. 
Mas ainda é preciso fazer mais. Recentemente, a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) elaborou o Plano 
Global para o Combate à Tuberculose 2011-2015, vi-
sando reduzir pela metade a incidência e mortalidade 
da doença. O enfrentamento da tuberculose está na 
agenda de prioridades do Ministério da Saúde, que 
estabeleceu como meta para este ano a ampliação 
do diagnóstico com a implantação de nova tecnologia 
e incluiu o fortalecimento das ações de combate à tu-
berculose na Atenção Básica. O Brasil tem seguido as 
determinações da OMS, se comprometendo em de-
tectar 70% dos casos bacilíferos estimados e a curar, 
pelo menos, 85% dos casos em tratamento.

Na Câmara, desde que foi criada, em maio de 
2012, a Frente Parlamentar da Luta contra a Tubercu-
lose tem contribuído pelo fortalecimento da sustentabi-
lidade do movimento social que milita por melhor aces-
so e qualidade dos serviços oferecidos à população.

Desta forma, mais uma vez, assumo o meu com-
promisso, à frente dessa Subcomissão, de promover 
debates e audiências que deem maior visibilidade e 
priorização às ações de controle e combate a essa 
terrível doença e às outras determinadas pela pobreza.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – O Líder 

Anthony Garotinho pediu a palavra como Líder, mas 
permitiu ser antecedido por outro líder.

Deputado Duarte Nogueira, V.Exa. tem a palavra 
por 3 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Simão 
Sessim, quero agradecer a gentileza do Deputado 
Governador Anthony Garotinho em ceder a sua prer-
rogativa de Líder, que antecede a qualquer outra, para 
permitir o nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, todo ano, nesta mesma época, a 
história se repete: enchentes, deslizamentos e mor-
tes. E, com as tragédias, vêm as promessas vazias. 
Nada poderá trazer de volta as vidas que se perderam. 
Nada preencherá o vazio que as famílias sentem pela 
morte de um ente querido. Mas muitas vidas, muitas 
vidas mesmo poderiam ser salvas se o Governo da 
Presidente Dilma Rousseff cumprisse o que promete.

Só para relembrar, no dia 2 de fevereiro de 2011, 
logo após a posse da atual Legislatura, a Presidente 
Dilma esteve bem aqui, neste local, no Congresso 
Nacional, e em seu discurso de há dois anos e pouco 
disse: “No Brasil não podemos – e não iremos – es-
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perar o próximo ano, as próximas chuvas, para chorar 
as próximas vítimas”.

Nesse discurso, a Presidente Dilma reiterou o 
que ela disse na campanha de 2010, precisamente 
no dia 29 de outubro, durante debate na televisão: 
“Eu tenho um compromisso: resolver de uma vez por 
todas as questões graves do Brasil, como é a questão 
das enchentes”.

Fiz esta mesma colocação, Sr. Presidente, no 
início ano passado, como Líder do PSDB, em audiên-
cia com o Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, na Comissão Representativa no Congresso 
Nacional. O Ministro despejou números grandiosos, 
esforçou-se para defender o Governo, mas não con-
venceu.

Dias depois da audiência com o Ministro, na 
abertura da Sessão Legislativa, no ano passado, a 
Presidente Dilma Rousseff, na Mensagem do Execu-
tivo, disse o seguinte ao Congresso:

“Avançaremos nas parcerias com os Es-
tados e Municípios, em obras de saneamento, 
de mobilidade urbana, de prevenção a desas-
tres naturais. Avançaremos na implementação 
de projetos estruturantes que equacionem o 
risco em áreas que, num passado recente, têm 
sido as mais afetadas pelos desastres naturais.”

Ora, ao início deste ano legislativo, a Presidente 
Dilma, através da Ministra da Casa Civil, trouxe aqui 
a Mensagem do Executivo, pelo terceiro ano conse-
cutivo: “Aumentou muito a capacidade de resposta às 
ocorrências de desastres naturais”.

Depois de todos esses discursos e promessas, 
o que aconteceu? As chuvas chegaram e choramos, 
mais uma vez, a morte de pessoas em Petrópolis, no 
Estado do Rio de Janeiro.

Ou seja, o discurso do Governo é bem diferente 
do que mostram as planilhas da execução do Orça-
mento. De acordo com dados extraídos do SIAFI, pela 
Assessoria de Orçamento da Liderança do PSDB, dos 
5,7 bilhões de reais autorizados para 2012, para os 
programas de prevenção de desastres, o Governo in-
vestiu efetivamente 1,5 bilhão de reais. O Governo não 
investiu, efetivamente, um terço do que deveria investir.

O fato é que o PT está no Governo há 10 anos, 
tempo suficiente para ter resolvido, pelo menos em 
grande parte, essa questão de prevenção desses de-
sastres. E a incapacidade do Governo de aplicar os 
recursos autorizados para prevenção provoca morte 
e sofrimento.

Portanto, Sr. Presidente, esses discursos de pro-
messas vazias não trazem de volta as vidas que se 
perderam.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Chamo 
o Deputado Daniel Almeida, por 1 minuto.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com re-
visão do orador.) – Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.

Quero registrar os 75 anos de emancipação políti-
ca do Município de Correntina, na Bahia, e, ao mesmo 
tempo, cumprimentar, o Prefeito Laerte Caires. Essa 
data foi comemorada no último dia 30. Quero transmitir 
um forte abraço a todos de Correntina.

Sr. Presidente, também registro o ato de inaugu-
ração de 22 sistemas de abastecimento de água em 
Juazeiro, na Bahia, na semana passada, com a pre-
sença do Governador Jaques Wagner e do Ministro 
Fernando Pimentel. Isso muda o perfil de distribuição 
de água no Vale do Rio Salitre, uma região de grande 
significado para vários Municípios da Bahia. Tantos 
outros projetos estão sendo instalados nessa região 
importante, entre eles o de abastecimento de uma po-
pulação de mais de 6 mil habitantes.

Falo, ainda, do papel do Prefeito Isaac Carvalho 
na direção desses grandes investimentos realizados 
no Vale do Rio Salitre.

Eu quero ainda pedir a V.Exa., Sr. Presidente, 
que dê como lido o restante do meu pronunciamento e 
mande divulgá-lo nos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – A Mesa 
acolhe o pedido de V.Exa., Deputado Daniel Almeida.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero re-
gistrar que dia 30 de março o Município de Correntina, 
na Bahia, celebrou 75 anos de emancipação política. 
Localizado ao extremo oeste do Estado, a 980 quilô-
metros de Salvador, e com uma população de mais 
de 30 mil habitantes, o Município, banhado pelo Rio 
Corrente, é um dos mais bonitos da região.

Quero me congratular com os correntinenses e 
com o Prefeito Laerte Caíres da Silva, que organizou 
uma grande festa, com inaugurações e prestação de 
contas das ações desenvolvidas por sua gestão, bem 
como a apresentação de ações que serão empreen-
didas este ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Correntina 
é uma cidade singular, cravada no Semiárido baiano. 
O Município é abençoado pela natureza. Suas terras, 
cortadas por vários rios afluentes do Rio Correntina, 
traz riqueza e prosperidade para a região. Um verda-
deiro oásis no meio do sertão.

É uma das cidades com maior atrativo turístico 
da região. Há um pouco mais de 1 quilômetro da sede, 
encontra-se o Arquipélago Sete llhas. Um conjunto 
de ilhotas de beleza incomparável, que transforma o 
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Município em uma fonte inesgotável de possibilidades 
turísticas, uma vez que, além da sede, outros povo-
ados também são abençoados com uma enorme ri-
queza hídrica.

A cidade sobrevive basicamente do turismo e 
da pecuária. Correntina tem um PIB per capita de 
R$15.187,28, conforme dados do IBGE 2010. O Muni-
cípio tem ainda um alto índice de alunos matriculados 
nas escolas. Um total de 8.426 estudantes no ensino 
fundamental e médio. Números relevantes para os 
padrões da região.

Quero, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, celebrar os 75 anos de Correntina, parabe-
nizando o Prefeito Laerte, desejando que ele tenha 
êxito à frente da Prefeitura e reafirmando o meu com-
promisso para com essa cidade.

Tenho colocado meu mandato sempre a serviço 
do Prefeito e dos gestores municipais. Procuramos, 
aqui em Brasília, fazer ecoar as necessidades daque-
la população.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Rio Salitre e seus afluentes integram a Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e abrangem nove 
Municípios baianos: Juazeiro, Campo Formoso, Jaco-
bina, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, 
Várzea Nova, Mirangaba e Umburanas. Suas águas 
beneficiam mais de 500 mil pessoas em uma área de 
14.136 quilômetros quadrados.

Na região do Submédio São Francisco, o Salitre 
era, até certo tempo, o único afluente perene na mar-
gem direita do Velho Chico, sendo, portanto, a principal 
fonte de água ao longo de seu percurso, fixando, assim, 
densa população, até mesmo antes de os portugueses 
chegarem ao Brasil.

Naquele tempo, antes do descobrimento do País, 
o Vale do Rio Salitre era habitado pelos índios cariris. 
Posteriormente, com a instalação de fazendas de gado, 
registra-se também a presença de escravos.

Graças à fertilidade das águas do Rio Salitre e 
das terras que o margeiam, a área sempre foi marcada 
pela produtividade, daí a observância de técnicas de 
irrigação, desde os tempos mais remotos até os atuais. 
Particularmente no trecho em que o Rio Salitre corta o 
Município de Juazeiro, é considerado por muitos como 
o berço da agricultura irrigada, que é a locomotiva do 
desenvolvimento econômico daquela região.

A Feira Nacional da Agricultura Irrigada – FE-
NAGRI, a maior do País, realizada anualmente pe-
los Municípios de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em 
Pernambuco, de forma alternada, terá, este ano, sua 
23ª edição realizada no Município baiano. Essa feira 
se originou de uma iniciativa de produtores agrícolas 

do Rio Salitre, no início dos anos 80, com o nome de 
Festa do Melão.

Ainda na década de 1980, com o impulso da agri-
cultura irrigada naquela região do Vale do São Francis-
co, o Vale do Salitre passou a ser explorado por médios 
e grandes produtores agrícolas, de forma muito além 
da capacidade daquele rio, que começou a secar em 
diversos trechos, trazendo consequências devastado-
ras para a população nativa, os chamados salitreiros.

A grande promessa para a solução desse proble-
ma era a implantação do projeto público de irrigação 
salitre, que levou mais de 40 anos para sair do papel, 
tendo sido finalmente inaugurada sua primeira etapa 
pelo Presidente Lula, em 2010.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir 
de 2003, com forte mobilização dos salitreiros pelo 
STR-Juazeiro e pela UAVS (União das Associações 
do Vale do Salitre) e com a sensibilidade do Governo 
Lula, duas adutoras foram construídas, perenizando 
o Rio Salitre desde a sede do Distrito do Junco, em 
Juazeiro. A Companhia de Desenvolvimento dos Va-Companhia de Desenvolvimento dos Va-
les do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, em 
parceria com a Prefeitura de Juazeiro, vem trabalhando 
para a implantação do Projeto de Lindu, com previsão 
de 1.000 hectares irrigados, para abrigar os salitreiros.

No Dia Mundial da Água, ocorrido em março, o 
Governador Jaques Wagner, o Ministro da Integração 
Fernando Bezerra e o Prefeito de Juazeiro, lsaac Car-
valho, inauguraram uma nova adutora, pelo Programa 
Água para Todos, que levará água tratada para 22 co-
munidades da região do Rio Salitre, beneficiando mais 
de 8 mil pessoas.

Só para se ter uma ideia da importância dessa 
obra, ela proporcionará a diminuição de 300 viagens 
de carros-pipas executadas mensalmente pela Prefei-
tura de Juazeiro, em parceria com o Exército Brasileiro.

Mas, apesar dos avanços alcançados nestes últi-
mos 10 anos, muito ainda se tem por fazer para resga-
tar a dívida social que a sociedade brasileira tem para 
com aquela população, os salitreiros, descendentes dos 
escravos levados para lá e dos índios cariris. E uma 
das reivindicações da população do salitre é a constru-
ção de uma nova adutora para levar água tratada para 
os povoados situados entre o Junco, em Juazeiro, e o 
povoado de Curral Velho, já no Município de Campo 
Formoso, que totalizam mais 19 comunidades e mais 
de 6 mil moradores que vivem com severas limitações 
de água de qualidade.

Além disso, reivindicam também pavimentação 
de estradas que ligam as comunidades à cidade de 
Juazeiro, devendo-se destacar a comunidade quilom-
bola de Lages dos Negros, em Campo Formoso, com 
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cerca de 13 mil habitantes e a conclusão do Projeto 
Salitre, que até o momento só teve uma etapa.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero me solidarizar com os salitreiros e o povo de 
Juazeiro e região por sua luta por essas justas reivin-
dicações e aproveitar para fazer um apelo aos Gover-
nos Federal e Estadual, para que esses importantes 
investimentos sejam feitos naquela região.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – A Mesa 

Diretora registra a presença em plenário, mais uma 
vez, do querido Vice-Prefeito da minha cidade, Ro-
drigo Neca, que está aqui conosco, filho do querido 
Manoel Rosa Neca.

Seja bem-vindo, Vice-Prefeito Rodrigo Neca.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Anthony Garotinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, meus colegas Deputados, eu gostaria de chamar 
a atenção de todos os senhores e as senhoras para o 
cúmulo da irresponsabilidade. Nós vimos o que ocor-
reu naquele jogo entre Corinthians e San José, que 
terminou com a morte de um boliviano, morte atribuída 
a um brasileiro. Morreu Kevin Espada, um garoto de 14 
anos, alvejado por um sinalizador. Um brasileiro de 17 
anos, menor de idade, confessou o crime, mas estão 
presos na Bolívia outros 12 brasileiros.

Para selar a paz, o Presidente da CBF, que não 
pode ter boa coisa na cabeça além daqueles cabelos 
brancos, convoca para sábado um jogo de confrater-
nização entre Brasil e Bolívia, em Santa Cruz de la 
Sierra. Deputado Arolde, há um clima de comoção 
entre o povo boliviano, um jovem foi morto. Imagine 
se aparece um torcedor com a camisa do Corinthians. 
Não é impossível que isso aconteça, Deputado Sibá. 
Torcedores de futebol sabemos como agem. Eu sou 
torcedor de futebol, e o meu filho que aqui está também. 
Em que se pode transformar o jogo no Estádio Ramón 
Aguilera? Numa batalha, numa tragédia.

Então, hoje, desta tribuna, eu quero pedir um 
mínimo de lucidez, para que esse jogo seja adiado.

Está saindo hoje da Câmara dos Deputados uma 
comitiva. Vai tratar do caso dos 12 brasileiros que lá 
estão presos: Cleuter Barreto Barros, Leandro Silva 
de Oliveira, Tadeu Macedo Andrade, Reynaldo Coe-
lho, José Carlos da Silva Júnior, Marco Aurélio, Daniel 
Silva de Oliveira, Hugo Nonato, Clever Sousa, Fábio 

Neves Domingues, Rafael Machado Castillo e Tiago 
Aurélio dos Santos.

Esses estão presos, mas há um cadáver, de um 
boliviano. E a mente iluminada do Presidente da CBF 
acha de fazer um jogo, para selar a paz entre Brasil e 
Bolívia, quando ainda há um clima de velório.

Eu pedira que esta Casa, responsável pela ima-
gem do nosso País e por tudo o que o Brasil faz – nós 
temos responsabilidades públicas –, enviasse um ofício 
ao Presidente da Confederação Brasileira de Futebol e 
solicitasse o adiamento desse jogo, que ocorreria de-
pois que essa situação estivesse pacificada, resolvida.

Imaginem as senhoras e os senhores que, nes-
se jogo, a Seleção Brasileira pode ser apedrejada. Há 
esse clima de vingança. É até, vamos dizer assim, 
compreensível. Afinal de contas, morreu um rapaz, 
um jovem inocente, que estava lá torcendo pelo seu 
clube boliviano.

Solicito então, principalmente a esta Casa, onde 
há dirigentes de federações de futebol, que faça esse 
apelo a esta figura, que para mim é desprezível, o 
Presidente da CBF.

O SR. URZENI ROCHA – Deputado Anthony 
Garotinho, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu não sei 
se, neste momento, é permitido aparte, mas, se for, 
eu o concedo imediatamente. Se não for, eu também 
o concedo.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Não cabe 
aparte, Deputado.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Mas eu o con-
cedo. V.Exa. não pode me proibir de dar o meu tempo. 
Está concedido.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Anthony Garotinho, V.Exa. não vai quebrar o Regimen-
to. Não há aparte. Ele falará em seguida, por 1 minuto.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Então, eu peço 
que, por favor, antes de sábado, o mais breve possível, 
ainda hoje, se possível, a Confederação Brasileira de 
Futebol tenha um mínimo de lucidez.

Não adianta termos feito todo o esforço que fize-
mos aqui para retirar do cargo Ricardo Teixeira, que foi, 
com os seus milhões, morar em Miami, e ainda conti-
nua recebendo dinheiro público, e permitir que conti-
nue à frente dessa entidade de futebol esse cidadão 
incompetente, despreparado e, ainda por cima, meu 
querido Deputado Lira, irresponsável.

Por que marcar um jogo de futebol entre Brasil e 
Bolívia no momento em que ainda há um clima de ve-
lório, de ressentimento entre as torcidas? O que pode 
acontecer com torcedores brasileiros que irão lá? O 
que poderá acontecer com os jogadores brasileiros?
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Nós sabemos, Deputado Trad, que futebol é pai-
xão. Quem está na torcida, em determinado momento, 
envolve-se de tal maneira que o coração sobe para a 
cabeça. Nós já vimos coisas terríveis acontecerem em 
partidas de futebol.

Portanto, clamo desta tribuna: Marin, Marin, pelo 
menos tenha juízo e desmarque essa partida entre 
Brasil e Bolívia!

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Urzeni Rocha, vou conceder a palavra, por 1 minuto, 
ao Deputado Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar que hoje recebi em meu gabinete a Prefeita Ângela 
Castro, de Camacan, acompanhada por sua Secretária 
particular, Tatiana Xavier.

A Prefeita reeleita, que faz um bom trabalho na-
quele importante Município do sul da Bahia, igualmente 
importante para todo o Estado, está em Brasília, como 
fazem muitos Prefeitos, em busca de recursos para 
investimento em seu Município.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 

palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, o ato realizado ontem no Se-
nado, por ocasião da sessão do Congresso Nacional 
para a promulgação da PEC das Domésticas, teve, na 
minha opinião, o sentimento, a sensação e o sabor da 
Lei Áurea, de autoria da Princesa Isabel, que aboliu a 
escravatura em nosso País.

Tal como fiz, ontem muitas pessoas comparece-
ram àquela sessão para registrar a sua emoção na-
quele ato tão simbólico do Congresso Nacional, que 
pôde trazer a essa trabalhadora, a essa pessoa que 
trabalha nos lares, um pouco, um mínimo dos direitos 
trabalhistas previstos já há mais de 40 anos pela Con-
solidação das Leis do Trabalho no Brasil.

Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dar como lido 
pronunciamento em que clamamos por justiça no caso 
de José Cláudio e Maria do Espírito Santo.

Hoje começa em Marabá, no Pará, o julgamento 
dos acusados do assassinato do casal de ambienta-
listas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espíri-
to Santo. Como sabemos, esse é um dos casos mais 
emblemáticos da luta pela terra e da preservação do 
meio ambiente em nosso País. Os três assassinos e 
o mandante estão no banco dos réus, mas a impuni-
dade continua, assim como nos casos de Chico Men-
des e de Dorothy Stang. Espera-se que justiça seja 
feita dessa vez.

No momento em que esperamos esse julgamento, 
um sem-terra foi assassinado com 15 tiros em Iguaí, 
no sudoeste da Bahia, a cerca de 500 quilômetros de 
Salvador. A violência no campo não cessa. E aqueles 
que aprovaram aqui o Código Florestal e querem que 
permaneça o trabalho escravo continuam trabalhando 
na mesma direção.

A nossa saudação àqueles que se foram, mas 
ficaram como ícones da luta ambiental e da luta pela 
terra no País.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começou 
hoje em Marabá, no Pará, o julgamento dos acusados 
de matar o casal de ambientalistas José Cláudio Ribei-
ro da Silva e Maria do Espírito Santo. Como sabemos, 
esse é um dos casos mais emblemáticos da luta pela 
terra no Brasil, assim como os de Chico Mendes e da 
missionária Dorothy Stang. Zé Cláudio e Maria foram 
vítimas de uma emboscada, alvejados a tiros e mortos, 
barbaramente executados. Antes de ser assassinado, 
José Cláudio teve parte da orelha direita arrancada 
“como prêmio pela execução do delito”, segundo a 
denúncia do Ministério Público Estadual do Pará, au-
tor da denúncia.

No fórum, localizado na rodovia Transamazônica, 
às margens do rio Itacaiunas, organizações de defesa 
dos direitos humanos e movimentos sociais campone-
ses organizaram uma mobilização para “vigiar” a au-
diência. Os três acusados – José Rodrigues Moreira, 
Lindonjonson Silva Rocha e Alberto Lopes do Nasci-
mento –, presos preventivamente desde setembro de 
2011, ameaçavam o casal por causa da disputa pela 
posse de terra que havia sido adquirida pelo hoje réu 
José Rodrigues, que havia comprado dois lotes na 
área do projeto extrativista.

Segundo a organização não governamental Right 
Livelihood Award, a violência na disputa pela posse 
da terra na região sudeste do Pará é a maior já verifi-
cada no planeta. “Existem disputas de terra similares 
em outras partes do mundo. Mas um caso como esse, 
com tanta violência, é o pior que já ouvi falar”, disse.

Zé Cláudio e Maria integravam o projeto de as-
sentamento agroextrativista Praialta-Piranheira, criado 
na região em 1997, que trabalhava principalmente com 
produtores de castanha. Líder da associação de cam-
poneses da região, Zé Cláudio se tornou conhecido por 
denunciar a ação de madeireiros ilegais na Floresta 
Amazônica. Apesar de denúncias feitas em público, 
nenhum deles tinha proteção policial. Em Nova Ipixuna, 
sudeste do Pará, foram vítimas de uma emboscada.
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Em 1997, quando foi criado o projeto de assen-
tamento extrativista, a cobertura vegetal na região 
chegava a 85% do território, com florestas nativas de 
castanha e cupuaçu. “Hoje resta pouco mais de 20% 
dessa cobertura”, disse Zé Cláudio, que se autodeno-
minava castanheiro desde os 7 anos.

Ele afirmou o seguinte:

“Vivo da floresta, protejo ela de todo jeito, 
por isso vivo com a bala na cabeça a qualquer 
hora porque eu vou pra cima, eu denuncio (...) 
Quando vejo uma árvore em cima do caminhão 
indo pra serraria me dá uma dor – é como o 
cortejo fúnebre levando o ente mais querido 
que você tem, porque isso é vida pra mim que 
vivo na floresta e pra vocês também, que vivem 
nos centros urbanos.”

Estamos diante de um cenário de cada vez mais 
ousadia dos setores conservadores do campo. Como 
debatemos recentemente, depois da vitória na vota-
ção do novo Código Florestal, uma nova ofensiva vem 
sendo gestada pela bancada ruralista. Impulsionados 
pelo agronegócio, cada vez mais dominante na eco-
nomia brasileira, as lideranças que representam o la-
tifúndio no Brasil se dedicam agora ao embate contra 
as normas trabalhistas que regulamentam a atividade 
no campo e pela redefinição do conceito de trabalho 
escravo. Em nome da proteção ao setor agrícola, os 
ruralistas trabalham pela impunidade dos arbítrios co-
metidos por grileiros e fazendeiros que promovem o 
trabalho degradante.

Lamentavelmente, em plena véspera desse jul-
gamento, mais um assassinato. Um dirigente do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi morto 
ontem com 15 tiros na região de Iguaí, sudoeste da 
Bahia, a cerca de 500 quilômetros de Salvador. A vio-
lência no campo não cessa, e a impunidade aumenta 
ainda mais a ousadia de grileiros, invasores de terras 
indígenas e madeireiros. O latifúndio se perpetua.

É um momento delicado, que pode estabelecer 
um divisor de águas na disputa pela terra. Esperamos 
que esse julgamento se torne um marco para a justiça 
no campo brasileiro.

Rose Lima, representante da Comissão Pastoral 
da Terra do Pará, disse o seguinte:

“Vamos estar diante de uma situação em 
que vamos realizar um debate histórico, que 
é o da impunidade, da violência no campo, da 
atuação do Estado – que deveria agir em prol 
de todos. A causa do crime, que é a certeza 
da impunidade, ainda permanece no Pará.”

Muito obrigado.

 O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de dar os meus parabéns à unidade gaúcha da 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a 
CTB do Rio Grande do Sul, pelos 5 anos de fundação.

Na última quinta-feira, foi homenageada na Câ-
mara Municipal de Caxias do Sul, em ato solene, cuja 
Mesa tive o prazer de integrar, tendo em vista que da-
quela Casa fiz parte como Vereador.

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento 
fosse divulgado pelos órgãos de comunicação desta 
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de registrar os meus parabéns, pelos 5 anos de funda-
ção, à unidade gaúcha da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil, a CTB-RS, instituição que 
vem sendo reconhecida como ferramenta de luta dos 
trabalhadores, em virtude da sua contribuição para a 
construção de um novo modelo de desenvolvimento 
social com fundamento na democracia, na soberania, 
na igualdade e na justiça social.

A Central foi homenageada, na última quinta-feira, 
no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em 
ato solene, cuja Mesa tive o prazer de compor, tendo 
em vista que aquela Casa, da qual fiz parte como Ve-
reador, sempre deu voz e vez ao movimento sindical.

O reconhecimento da relevância social da CTB é 
de suma importância, haja vista que, atualmente, mais 
de 120 mil trabalhadores e trabalhadoras são repre-
sentados pelas 130 entidades, aproximadamente, que 
compõem a Central. Além disso, a luta por melhores 
condições de trabalho e de salário, a defesa da unici-
dade sindical, do fortalecimento dos sindicatos e da 
contribuição sindical, bem como a busca da união de 
todas as centrais na defesa dos interesses comuns 
da classe, são bandeiras que, de fato, fazem eco às 
reivindicações da classe operária brasileira.

Por essas razões, sinto orgulho de ser sindicalis-
ta e de integrar a direção nacional da CTB, entidade 
que tem cumprido com o papel de unificar as lutas de 
todos os trabalhadores, orientando sua atuação no 
sentido de defender os interesses dos setores rurais 
e urbanos. Lutamos pelo fortalecimento e êxito das lu-
tas dos trabalhadores e trabalhadoras, onde quer que 
se encontrem, e contra todas as formas de injustiça, 
discriminação, exploração e opressão, a fim de que 
aqueles que produzem as riquezas possam usufruir 
com dignidade do resultado do seu trabalho.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
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 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já há número regimental. A sessão extraordinária 
começou às 13 horas. Há matérias na pauta. V.Exa., 
cumpridor do Regimento que é, tenho certeza absolu-
ta, vai dar início à Ordem do Dia, para podermos votar.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Eu já es-
tava sentindo falta dessa cobrança, Deputado.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Onofre, já recebi o seu puxão de orelhas.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Não, Sr. 
Presidente, agora quero apenas saudar os advogados.

Este País ainda acredita na Justiça, porque exis-
tem advogados muito bons no Brasil inteiro, de modo 
especial em meu Estado, Santa Catarina.

Saudamos todos os presentes.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Obriga-

do, Deputado Onofre Santo Agostini.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – A Pre-

sidência informa que estamos recebendo, acompa-
nhados pelo Deputado Fabio Trad, o Presidente em 
exercício da OAB Nacional, o Dr. Cláudio Lamachia, 
e alguns Conselheiros Federais, o Secretário-Geral 
da OAB e os Presidentes da OAB do Distrito Federal 
e de Minas Gerais.

Sejam bem-vindos a esta Casa e fiquem à von-
tade. V.Sas. são nossos parceiros na elaboração das 
leis e no cumprimento delas. Sejam bem-vindos.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Depu-
tado Chico Lopes, tem V.Exa. a palavra por 1 minuto.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Quero fazer 
o registro da visita da Presidenta Dilma a Fortaleza, 
aonde S.Exa. foi para discutir o problema da seca no 
Nordeste e apresentou várias soluções, de médio e 
longo prazos.

Então, o Ceará agradece a presença à Presidenta 
Dilma, que lá distribuiu vários tratores e, enfim, tentou 
amenizar as dificuldades de vida daqueles que sofrem 
com a seca no Nordeste, particularmente no Ceará.

O Ceará agradece à Presidenta Dilma a presen-
ça em nossa terra.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Depu-

tado Arolde de Oliveira, V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, hoje ve-
nho a esta tribuna fazer uma intervenção que julgo 
muito importante.

O Presidente Henrique Eduardo Alves, no seu 
programa de gestão deste biênio, prometeu que até 
julho seria implantado o Orçamento impositivo na Casa.

Sou um defensor do Orçamento impositivo. Acho 
que o Orçamento impositivo moraliza toda a gestão, na 
parte de elaboração e execução orçamentária.

Contudo, hoje, num debate amistoso com o Depu-
tado Bohn Gass, do PT do Rio Grande do Sul, fui aler-
tado de que essa proposta se refere exclusivamente às 
emendas dos Parlamentares. E aí eu fiquei pensando: 
não será o Orçamento impositivo com que sonhamos.

O Orçamento tem de ser impositivo no todo, para 
todas as rubricas, para investimento, para que nós 
possamos ter um programa de Governo para dar fim a 
essa história de obras inacabadas e principalmente aos 
contingenciamentos, aos restos a pagar; tudo dentro 
do Orçamento tem de ser impositivo, até para garantir 
a função ao Parlamentar de fiscalizar a execução or-
çamentária, além da função de elaborar o Orçamento.

Acho que é de alto risco, não é recomendável 
que se faça a imposição orçamentária apenas para as 
emendas parlamentares. Este é o meu registro. Esta 
é a minha opinião.

 O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro nossa in-
dignação com a constante falta de energia elétrica no 
Estado do Piauí e com as explicações muito mal dadas 
pelo Ministro Edson Lobão e sua equipe.

Prefiro aguardar a resposta de requerimento que 
fiz formalmente à Mesa para receber dados específi-
cos, porque as desculpas que o Exmo. Ministro deu, 
e que é do meu partido, o PMDB, realmente não sa-
tisfizeram a bancada. E não estamos satisfeitos com 
o tratamento que a ELETROBRAS/Piauí está dando 
aos usuários de energia elétrica no Estado.

Não bastasse a constante falta de energia elétrica, 
deparamo-nos agora com a constante falta de água e 
com uma notícia na imprensa de que a própria Águas 
e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA declarou que 
há mais de 20 anos não são feitos investimentos na 
questão da água, principalmente na Capital Teresina, 
onde, diariamente, a população de quase 1 milhão de 
habitantes vem sofrendo com a falta de água.

Deixo aqui a insatisfação deste Parlamentar, que 
vai buscar meios eficazes para garantir uma água de 
qualidade, principalmente para minha Capital, Teresi-
na. Um caos generalizado está tomando conta de Te-
resina. Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, 
constantemente, quase diariamente, já não bastasse 
ficar sem energia, agora está ficando sem água. Já 
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não vai quase nada para o Piauí. Aí já não vai ter nem 
energia, nem água? Isso é um absurdo.

Gostaria que isso ficasse registrado no programa 
A Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta 
Casa. Este Parlamentar vai ter sua voz aqui defen-
dendo, e que o Governo do Estado perdoe-me: Seu 
Governador, tome as providências, porque ninguém 
aguenta mais essa esculhambação, essa ineficiência, 
essa inoperância da AGESPISA, que vem prejudican-
do os piauienses.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 

palavra a Deputada Dalva Figueiredo. V.Exa. dispõe 
de 3 minutos. 

Já atingimos o quórum para deliberação. A Ordem 
do Dia já vai iniciar. Estamos aguardando apenas o 1º 
Vice-Presidente chegar.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, hoje nós vamos votar 
em segundo turno a PEC nº 111/2011. Inicialmente, 
quero agradecer o apoio e os votos que fizeram com 
que nós tivéssemos sucesso no primeiro turno.

Essa PEC é muito importante para os ex-Terri-
tórios do Amapá e Roraima. Nós, durante a regula-
mentação do caso de Rondônia, pedimos à Ministra 
Miriam Belchior que fizesse o mesmo para o Amapá 
e para Roraima, ou seja, que fossem incluídos na re-
gulamentação, e eu lembro que naquela época ela 
disse: “Mas eles conquistaram isso no voto”. Então, 
fomos organizar-nos, junto com os sindicatos, com os 
Governos municipais, com os Governos estaduais de 
Roraima e do Amapá, para que pudéssemos corrigir 
essa distorção, e com isso garantir a isonomia para 
os funcionários públicos dos ex-Territórios do Amapá 
e de Roraima.

Penso que é necessário prestar alguns escla-
recimentos, por conta de alguns comentários feitos 
ainda no primeiro turno, comentários equivocados. 
Disseram, foi afirmado no plenário e fora dele que isso 
acarretaria em torno de R$ 5 bilhões para o Governo. 
Essa é uma informação totalmente equivocada. Não 
existe isso. Eu acredito que nem todos os servidores 
dos ex-Territórios juntos produzem uma repercussão 
financeira tão elevada. Se fizéssemos um cálculo, com 
os 7 mil servidores – isso arredondando – nós não che-
garíamos a R$ 208 milhões por ano, incluindo férias, 
13º salário e plano de seguridade.

Com isso, quero dizer que todos nós esperamos, 
toda a nossa bancada, de Roraima e do Amapá, e os 
servidores públicos, hoje, das Sras. e dos Srs. Depu-
tados, o mesmo apoio, para que consigamos corrigir 
uma série de distorções que ocorreram na transforma-
ção dos ex-Territórios em Estados.

Portanto, mais uma vez, Sras. e Srs. Deputados, 
peço o apoio de V.Exas., no sentido de que seja apro-
vada a PEC 111.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Enquanto 
aguardamos a presença do 1º Vice-Presidente, Depu-
tado André Vargas, para iniciarmos a Ordem do Dia, 
vamos conceder a palavra ao Deputado José Airton. 
V.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero primeiro destacar a 
importante visita que ontem recebemos da nossa Pre-
sidente Dilma na reunião do Conselho Deliberativo da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE com os Governadores e com os Prefeitos.

Na ocasião, S.Exa. inaugurou a escola profis-
sionalizante Jaime Araripe, mostrando compromisso 
com o povo do Nordeste, e anunciou várias medidas, 
tais como a prorrogação do Seguro Safra e do Bolsa 
Estiagem, a ampliação do Programa Aquisição de Ali-
mentos e a doação do milho pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB, a perfuração de poços 
profundos, enfim, uma política permanente de convi-
vência com o Semiárido.

Eu, inclusive, estive agora com um dos diretores 
da CONAB, Sr. Silvio Porto, para cobrar agilidade nesse 
sentido, e ele me garantiu que não faltarão recursos 
nem para a aquisição do milho nem para a compra 
antecipada dos produtores, que têm a garantia de que 
serão assistidos e acompanhados e de que seu pro-
duto será comprado pelo preço de mercado.

O Governo concede tranquilidade aos trabalha-
dores e produtores do Nordeste brasileiro, que vêm 
sofrendo muito com as mazelas da seca que estamos 
vivenciando no Nordeste.

Inclusive, a Presidenta anunciou que será ofe-
recido um kit a todos os Municípios do Semiárido em 
estado de emergência, que será composto de uma mo-
toniveladora, de uma patrol, de uma escavadeira, de 
uma caçamba, de um carro-pipa, para dar condições 
logísticas ao produtor, a fim de que possa recuperar 
as barragens, construir pequenos açudes e garantir 
sua sobrevivência.

Sr. Presidente, para finalizar, quero trazer o meu 
abraço a todos que fazem o Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais de Itapajé, no Ceará. O 
sindicato completou 50 anos de atividade. Foi fundado 
no dia 17 de março de 1963. Conhecemos a sua histó-
ria de luta. Inclusive, em nome de todos os que com-
põem esse sindicato, quero homenagear uma mulher, 
guerreira e brava, a D. Francisca Alves, que é símbolo 
da luta da mulher trabalhadora do campo. E, em nome 
do seu filho, Francisco Josifran Alves, quero também 
homenagear todos os trabalhadores e trabalhadoras 
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rurais que formam o sindicato dessa cidade tão impor-
tante do Ceará e que tem tido um compromisso muito 
grande com o nosso povo.

Portanto, o meu abraço a todos os que fazem 
esse sindicato.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Ainda 

aguardando a presença do Deputado André Vargas, 
1º Vice-Presidente, para iniciar a Ordem do Dia, con-
tinuamos a chamar os Deputados de acordo com a 
lista de inscrição.

 O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós vamos 
começar a apreciação?

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-
do, estamos aguardando o Deputado André Vargas, 1º 
Vice-Presidente, para iniciar a Ordem do Dia.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Eu gostaria de 
fazer uma sugestão ao Vice-Presidente e também ao 
Presidente. Se nós nos habituarmos a iniciar na hora 
em que houver o quorum de 257 Deputados, todos 
virão para cá. É uma questão de hábito. Eu acredito 
que isso poderia ajudar.

Estão aqui muitos Deputados que atenderam 
ao apelo para vir ao plenário, e a Ordem do Dia não 
começa. Os outros Deputados não vêm exatamente 
porque estão esperando o quorum chegar a 300, 350 
Deputados. Eu acho que é um bom hábito fazer com 
que as pessoas que cumprem o horário sejam valori-
zadas e não o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Guilherme, nós poderíamos iniciar a Ordem do Dia...

O SR. EMANUEL FERNANDES – Emanuel.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Perdão, 

Deputado Emanuel, nós poderíamos começar a Ordem 
do Dia, mas S.Exa. disse que gostaria de presidir os 
trabalhos. Então, estou aguardando S.Exa., Deputa-
do Emanuel. Tenha, como nós também, paciência, e 
vamos aguardar.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conti-
nuaremos com a chamada dos inscritos.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputa-
da Janete Capiberibe, V.Exa. tem a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, vão hoje a julgamento, em Marabá, 
o mandante e os assassinos do casal José Cláudio e 
Maria do Espírito Santo, assassinados a tiros em 24 
de maio de 2011. Eles foram mortos por denunciarem 
grilagem de terras, extração ilegal de madeira e ame-
aça armada a trabalhadores rurais e extrativistas em 
assentamentos em Nova Ipixuna, Pará.

Apesar do crime, a esposa do mandante rece-
beu do INCRA a titulação da terra onde moravam três 
famílias de extrativistas.

Laísa dos Santos Sampaio, irmã de Maria do 
Espírito Santo, e sua família, que moram no assenta-
mento, também estão ameaçados de morte.

Ser defensor dos direitos humanos e do meio 
ambiente no Brasil é uma atividade de risco. Vergonho-
samente, os crimes continuam acontecendo impune-
mente, principalmente no Norte do País, mas também 
em outros Estados.

Na terça-feira, 2 de abril, um líder do MST na 
Bahia, Fábio dos Santos Silva, foi morto a tiros. No 
Pará, no Amazonas, dezenas de lideranças e de traba-
lhadores foram mortos ou estão ameaçados de morte.

O assassino da Irmã Dorothy Stang está livre.
Nilcilene, seringueira, liderança do sul do Estado 

do Amazonas, em Lábrea, está ameaçada de morte.
Enfim, Sr. Presidente, que tipo de nação mata ou 

permite que sejam mortos seus cidadãos em nome do 
progresso? Que progresso? Que desenvolvimento?

O Brasil não pode crescer e o Governo não pode 
se sustentar à custa da vida do seu povo e da devas-
tação ambiental.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Janete Ca-
piberibe, o Sr. Simão Sessim, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. André Vargas, 1º Vice-Presidente.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Marcio Junqueira DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 5
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PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PpsPv
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 8

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de AMAZONAS 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marcos Rogério PDT 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PpsPv
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

César Halum PSD 
Nilmar Ruiz PEN 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV PpsPv
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de MARANHÃO 12

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB 

Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gera Arruda PMDB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 14

PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PpsPv
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
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Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 15

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Francisco Tenório PMN 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 7

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz de Deus DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Brito PSD 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Dimas Fabiano PP 

Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jô Moraes PCdoB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renato Andrade PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 30

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eurico Júnior PV PpsPv
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
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Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PpsPv
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 21

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Chagas PT 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
José Genoíno PT 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Márcio França PSB 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PpsPv
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PpsPv
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Walter Feldman PSDB 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 41

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Luiz Pitiman PMDB 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PSD 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Rosane Ferreira PV PpsPv
Rubens Bueno PPS PpsPv
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 15

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
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Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 10

RIO GRANDE DO SUL

Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Bohn Gass PT 
Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Ferreira PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 13

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 282 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados e, na Casa, de 439. 

Passa-se à Ordem do Dia.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Passa-se 

à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 708-E, DE 2007 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do substitutivo do Senado Federal ao 
Projeto de Lei nº 708-C, de 2007, que estende 
os incentivos especiais de que trata o pa-
rágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que 
adotar técnicas de integração entre lavou-
ra e pecuária; tendo pareceres: da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pela aprovação deste, com 
exceção do inciso VIII, do art. 3º, e do art. 5º 
(Relator: Dep. Paulo Piau); da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, pela aprovação deste, 
com exceção do inciso VIII, do art. 3º, e do 
art. 5º (Relator: Dep. Reinaldo Azambuja); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, das 
exceções aprovadas pelas Comissões de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e de Agricultura Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural (Relatora: 
Dep. Marina Santanna).

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Na última 
sessão, tivemos a aprovação do projeto, a aprovação 
do parecer com rejeição das Emendas nº 2 e 5, par-
cialmente. Houve um destaque do Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos, do PR de Minas Gerais, que 
foi votado ao final. Houve uma polêmica em relação 
ao resultado da votação, e dessa polêmica resultou o 
pedido de votação nominal, com a obstrução da maio-
ria dos partidos.

Consulto o Plenário sobre se houve entendimen-
to, porque havia uma proposta de entendimento em 
relação a esse item.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. 
Não houve entendimento, pelo menos da parte do De-
mocratas. Queremos a manutenção do texto. Ou seja, 
a aprovação do destaque do PR é pela manutenção 
do texto, até porque o destaque apresentado pelo PR 
vai na direção correta. Sempre se apregoou, inclusi-
ve, pelas bancadas do PT e do PMDB, a defesa do 
meio ambiente. 

Estamos aqui, neste momento, justamente enfati-
zando um diferencial para o produtor rural que preser-
var e ampliar as garantias ambientais dentro da sua 
propriedade, conforme estabelece o texto no art. 5º, 
defendido pelo destaque do PR.

Portanto, nossa posição será pela manutenção 
do texto.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não ha-
vendo acordo, passa-se à votação.

O SR. MENDONÇA FILHO – Orientação, Sr. 
Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Destaque 
para votação em separado da bancada do Bloco PR: 

“Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 161, inciso I, c/c § 2º, do RICD, 
destaque para votação em separado do art. 5º 
do Substitutivo do Senado Federal oferecido ao 
PL nº 708, de 2007, com objetivo de aprová-lo. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 2013. – 
Bernardo Santana de Vascocellos, 1º Vice-
-Líder do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, 
PHS, PTC, PSL, PRTB.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, 
vejam, nós vamos abrir a orientação. Só para orientar 



07826 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

claramente: aqueles que forem pela manutenção do 
texto, vão orientar “sim”. Aqueles que forem pela não 
manutenção do texto, vão orientar “não”.

Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vai votar “não”, Sr. 
Presidente, argumentando mais uma vez, depois do 
exaustivo debate que foi feito na noite de ontem, que 
esse assunto já está devidamente previsto na redação 
do Código Florestal. 

Então, o pedido apresentado ontem pela ban-
cada do PR, nós entendemos que é exigir um prêmio 
duplicado em cima de uma mesma ação que já está 
prevista em outros textos de lei. 

Portanto, o voto é “não”. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PMDB?
O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
na sessão da noite, nós discutimos a questão do art. 5º. 

Inicialmente, nós encaminhamos a votação, pelo 
material que eu tenho aqui, como se o art. 5º estives-
se. Ele não está. O art. 5º foi retirado no Substitutivo 
do Senado Federal.

Quem foi o Relator no Senado Federal? O Sena-
dor Gilberto Goellner, do Democratas. Foi quem retirou 
a matéria no Senado Federal. 

Há uma proposta agora de recolocar esse artigo. 
O PMDB é contra, Sr. Presidente, vamos votar “não”. 

Mas é bom que fique claro, para aqueles que on-
tem fizeram cobranças ao PMDB, de que a mudança 
ocorrida no Senado Federal ocorreu à custa do Se-
nador Gilberto Goellner e dos democratas também. 

Portanto, neste momento, nós não admitiremos a 
volta do artigo como já veio do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSDB?

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
deixou bem claro, na reunião de ontem, que nós luta-
mos muito nesta Casa por práticas que preservem o 
meio ambiente. 

Nós lutamos para aprovar um Código Florestal 
que respeitasse a atividade produtiva, mas que sem-
pre fortalecesse, na prática da atividade produtiva, a 
preservação do meio ambiente. Esse art. 5º vem coroar 
isto: ele estabelece um bônus para todo agricultor que 
desenvolver práticas ecologicamente corretas, práticas 
de preservação do meio ambiente, de recuperação de 
área degradada. É um contrassenso nós fazermos um 
discurso e, depois, na hora de votar o incentivo para 
aqueles que vão agir preservando o meio ambiente, 
nós nos negarmos a votar o incentivo. 

Portanto, o PSDB, em defesa do meio ambiente e 
valorizando o produtor rural correto, vota a favor desse 
artigo, vota “sim”, portanto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSD?

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”. 

Apenas esclarecendo ao ilustre do Deputado do 
PMDB que não foi no Senado que foi retirado; foi re-
tirado na Comissão aqui, da Câmara. O projeto veio 
do Senado e, aqui na Câmara, na Comissão, é que 
se retirou o art. 5º. 

Por isso, votamos, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos aguardando o Deputado Bernardo Santana, 
que é o autor do destaque. S.Exa. está vindo para cá. O 
Deputado Arlindo Chinaglia, Líder do Governo, acabou 
de conversar comigo. Então, vou esperar para que o 
PR oriente no final. Peço a V.Exa. paciência para que 
orientemos no final.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PP?

O SR. ARTHUR LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”, 
cumprindo o acordo feito de entendimento de Lide-
ranças. Ressalto que esta Liderança se empenhará 
para que o Projeto de Lei nº 792, de 2007, do Depu-
tado Abelardo, possa vir a Plenário, porque ele já trata 
especificamente desses créditos que versam sobre 
matéria do art. 5º.

Portanto, o PP encaminha “não”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o Democratas?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu realmente fico aqui abismado com a 
posição da bancada do PT, e também do PMDB, que 
se posicionam contrariamente a esse tese, que é ab-
solutamente simpática, contemporânea e atende aos 
anseios da sociedade brasileira. 

Por quê? Porque, na prática, o que vai se estabe-
lecer? Um incentivo para o produtor rural que preservar 
e ampliar as garantias ambientais dentro da sua pro-
priedade. Algo absolutamente positivo, extremamente 
louvável. E eu estranho o posicionamento do PT e do 
PMDB, que não oferecem apoio à manutenção do texto. 

Então, o destaque apresentado pelo bancada do 
PR, por um Deputado do PR, conta com o nosso total 
e integral apoio. É algo salutar, positivo, vai ao encon-
tro das melhores práticas de política ambiental. Então, 
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nesse sentido, eu faço um apelo a toda a Casa, não só 
àqueles que atuam no setor agropecuário, mas princi-
palmente àqueles que têm preocupação com o meio 
ambiente, no sentido de que nós possamos oferecer, por 
meio desse projeto de lei, um dispositivo que estimule 
o produtor rural a ampliar as garantias de preservação 
do meio ambiente dentro da sua propriedade. É algo 
absolutamente positivo, que eu tenho certeza de que 
vai contar com a simpatia da esmagadora maioria do 
Plenário desta Casa. 

Se porventura nós formos a voto nominal, eu não 
tenho dúvida de que nós vamos vencer, até porque 
estamos, como já disse, absolutamente sintonizados 
com a opinião pública.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota?

O SR. MENDONÇA FILHO – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PMDB?
O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu dei uma informa-
ção errada, Sr. Presidente. Quero corrigir. O material 
do Senado, produzido pelo Senador Gilberto Goellner, 
incluiu o artigo. Na Câmara, o Relator foi o Deputado 
Reinaldo Azambuja, do PSDB, que retirou, com pre-
senças ilustres aqui: Deputado Ronaldo Caiado, Depu-
tado Lupion e outros que não puderam evitar que essa 
retirada fosse feita na nossa Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, 
vejam, a informação do PMDB é a polêmica do Parla-
mento brasileiro. Isso é salutar. 

Como não houve nenhum outro tipo de polêmica, 
como vota o PSB?

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – O PSB, Sr. Presi-
dente, em entendimentos e conversas com a Lideran-
ça do Governo, é contrário ao art. 5º, que concede o 
bônus, a título de pagamento ambiental, ao produtor 
rural, por entender que esse tema deve ser discutido 
no Projeto de Lei nº 792, de 2007, que dispõe sobre a 
definição de serviços ambientais.

Então, o PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PDT?
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaríamos 
de ter mais 2 minutos também, para que o Relator, 
Deputado Bernardo, pudesse aqui chegar.

Segundo informações que nos chegam pela Li-
derança do Governo, ontem teria havido um acordo, e 
nós somos cumpridores de acordo, embora desse nem 
eu nem meu Líder tenhamos participado.

Mas eu estranho que haja tanta polêmica sobre 
a matéria, até porque o Código Florestal já prevê boni-
ficação para quem bem cuidar do meio ambiente. Não 
justifica nós votarmos favoravelmente ao art. 5º. No en-
tanto, nós do PDT queremos ouvir o Relator da matéria. 

O Deputado Bernardo está chegando, e nós, 
para cumprirmos o acordo.... Somos da primeira or-
dem. Perfeito?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PV/PPS vota a favor. Nós queremos manter o 
texto do art. 5º, porque está falando exatamente da 
concessão de bônus àqueles mutuários que compro-
varem a recuperação de passivos ambientais. E mais: 
a melhoria ecológica de áreas exploradas, a redução 
das emissões de gases de efeito estufa e a estocagem 
de carbono no sistema. 

É evidente que nós votaremos favoravelmente à 
manutenção do art. 5º.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PTB?

O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, 
a Oposição está propondo aqui um pleonasmo. Isso já 
está no Código Florestal. E o PTB vota com o acordo.

Sinceramente eu não sei onde a Oposição, o PPS, 
o PV e o DEM foram buscar esse argumento. Esse art. 
5º não tem sentido! Já está no Código! Então para que 
votar uma coisa que já existe? Paciência. 

Então, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PDT?
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT já tem 
uma posição, por orientação de outros companheiros 
que ontem participaram da discussão.

Nós vamos encaminhar também o voto “não”, 
entendendo que existe aqui um vício de origem que 
pode, amanhã, ser vetado pela Presidente. De forma 
que nós vamos acompanhar o nosso Relator, que tam-
bém encaminhará o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PDT 
vota “não”.

Como vota o PSC?
O SR. RICARDO ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PCdoB. 

(Pausa.)
PSD.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
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ouvi o pessoal da bancada, e vamos mudar a nossa 
orientação, porque isso fez parte de uma composição, 
de um acordo. Vamos mudar a orientação para que o 
projeto seja votado, porque ele é mais importante. O 
conjunto é mais importante do que ficar brigando só 
por esse dispositivo. 

Nós vamos mudar de “sim” para “não”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PSD 

muda para “não”.
PCdoB. (Pausa.)
Como vota o PRB?
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu chamo a atenção de todos os presentes à sessão, 
porque existe um ditado muito popular que diz assim: 
“ninguém pode querer ser mais realista do que o rei”.

Bom, o autor deste destaque é o Deputado Ber-
nardo Santana de Vasconcellos, e S.Exa. me pediu 
para transmitir aqui, em plenário, a sua posição.

Em respeito ao acordo que ele firmou, ele pede 
que o Partido encaminhe “não”. Esta é a posição do 
PR, em respeito ao Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos. Se ele, que é o autor do destaque, diz 
“não”, por que eu vou dizer “sim”? Por que outras pes-
soas vão dizer “sim”? Em respeito ao autor, àqueles 
que respeitam o Deputado Bernardo Santana de Vas-
concellos como defensor das causas dos homens do 
campo, em respeito à causa rural, em respeito a todo 
esse pensamento da bancada ruralista, da qual o De-
putado Bernardo Santana de Vasconcellos é integrante, 
o PR acompanha S.Exa. e diz “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PEN? (Pausa.)
Como vota a Minoria?
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é evi-
dente que a Minoria acompanha os partidos que estão 
incluídos na Minoria: o PSDB, o PPS e o DEM. Portan-
to, nós reforçamos, de forma contundente, tudo aquilo 
que prestigiar e apoiar a defesa ambiental.

Pela manutenção, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o Governo?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, sinto-me no dever, ainda que sem culpa, mas 
desculpo-me, porque ontem V.Exa. foi procurado nes-
ta cadeira e foi informado por mim e por outros Parla-
mentares de que havia um acordo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Pelo pró-
prio autor, não é?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sim, pelo pró-
prio autor. Atendendo ao nosso pedido, V.Exa. deu 
um resultado e acabou sendo quebrado um acordo, 
na nossa opinião, e foi pedida verificação de votação. 
Quero desculpar-me, ainda que sem culpa.

Em segundo lugar, cumprimento o Líder Anthony 
Garotinho por vir aqui para reiterar que o próprio autor 
do requerimento, para cumprir com a palavra empe-
nhada, pede que o Líder encaminhe “não”, conforme 
o acordo produzido ontem.

Finalmente, chama a atenção para o fato de que 
esta matéria foi aprovada por unanimidade, na forma de 
acordo, na Comissão de Agricultura, e hoje alguns par-
tidos que são da Oposição ignoram o vício de iniciativa, 
ignoram o acordo e encaminham de forma diferente.

Portanto, o Governo encaminha “não”.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente, pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Domingos Sávio.
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-

CELLOS – Sr. Presidente, eu posso oferecer um es-
clarecimento?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-
tado Domingos Sávio já pediu a palavra pela ordem. 
Só 1 minuto. Nós já vamos encaminhar.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
apenas de deixar claro algo que para nós é fundamental. 
O PSDB tem como princípio cumprir os seus acordos. 
Acho que houve um momento de exaltação ontem, e 
nós temos um respeito enorme pelo Líder Arlindo Chi-
naglia. Por alguma razão, houve alguma alteração, mas 
eu consultei a nossa assessoria e houve, de fato, um 
acordo do PSDB de não obstruir, de votarmos aquelas 
matérias na noite de ontem. Não houve, da parte do 
PSDB, formalmente, na noite de ontem, o compromis-
so de não pedir verificação em nenhuma matéria. Era 
esse o entendimento que eu tinha até aquele momento.

Por outro lado, eu deixo claro que nós compreen-
demos que esta matéria é importante para a agricul-
tura brasileira, para a pecuária, para o meio ambiente. 
E, para o bom andamento desta Casa, o PSDB tem o 
entendimento de não pedir verificação neste momento. 
Queremos que os trabalhos transcorram. Cada partido, 
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naturalmente, deve orientar segundo os seus princípios 
e as suas próprias Lideranças.

O PSDB mantém a posição de encaminhar “sim”, 
mas não pretende criar obstrução ou qualquer dificul-
dade votação da matéria.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Rubens Bueno. Em seguida, o 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS – Sr. Presidente, para um esclarecimento, 
porque eu fui autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sim, V.Exa. 
vai ter a palavra, Deputado Bernardo. 

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria apenas de esclarecer – aqui há uma acusação 
que precisa ser respondida – que o nosso Bloco PV/
PPS não participou de nenhum acordo com relação ao 
art. 5º. Quem participou do acordo que honre; quem 
não quiser honrar, assuma seus compromissos e suas 
responsabilidades.

O Bloco PPS/PV não participou desse acordo. 
 O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, eu 

só quero...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a pa-

lavra o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos. 
Em seguida, o Deputado Mendonça Filho.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Líder falou aqui em nome 
do nosso partido, em nome de todos nós, agora eu 
quero fazer um esclarecimento. A respeito do destaque 
que apresentei, havia, de fato, um acordo ontem na 
reunião de Líderes de votarmos apenas as matérias 
que passariam consensuadas, da forma que estavam. 

Eu não poderia deixar de apresentar o destaque 
que apresentei, mas concordei que, caso vencido na 
votação simbólica, eu não pediria a votação nominal, 
representando o PR que estava até por designação 
do meu Líder.

Mas gostaria de dizer que não é o ideário que 
muda, não é a posição que muda. Eu sou uma pessoa 
de posição, eu defendo teses, mas é apenas porque 
penso que dentro do Parlamento os acordos devem 
prevalecer, respeitando o acordo derrotado ontem e de-
clarado por V.Exa. na votação simbólica, mas dizendo 
que, quanto à medida que tomei, de forma nenhuma, 
dela me afasto.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Mendonça Filho. Em seguida, nós 
vamos votar.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero 

esclarecer o seguinte: o Deputado Arlindo Chinaglia, 
Líder do Governo, levantou a tese de que teria havi-
do um acordo, um entendimento, quando da votação 
deste projeto no âmbito da Comissão de Agricultura. 
Se o acordo existiu, foi para a aprovação do projeto 
no âmbito da Comissão de Agricultura.

Em momento nenhum, o nosso partido, o De-
mocratas, participou de um acordo no sentido de que 
aquilo que foi estabelecido no processo de votação 
no âmbito da Comissão de Agricultura seria estendido 
para apreciação aqui em plenário.

Portanto, a nossa posição sempre foi a de cumprir 
e respeitar acordos. Este é um partido que respeita e 
cumpre acordos.

Então, nós não vestimos essa carapuça, de for-
ma alguma, muito pelo contrário. Nós insistimos na 
tese de que é melhor para o meio ambiente do Brasil, 
é melhor para a agricultura brasileira...

O SR. COLBERT MARTINS – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

O SR. MENDONÇA FILHO – ...oferecer um incen-
tivo, no sentido de que quem cuidar adequadamente 
do meio ambiente...

O SR. COLBERT MARTINS – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
votar.

 O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
eu queria fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui 
há vários Parlamentares que conhecem a matéria e 
militam tanto na agricultura quanto no meio ambiente.

Apesar de estar no primeiro mandato – essa ob-
servação vai no sentido elogioso do termo –, o Depu-
tado Bernardo tem-se destacado na defesa do setor, 
na elaboração... E quero dar um exemplo de onde o 
Governo foi derrotado, que foi no Código Florestal.

Pois bem. S.Exa., portanto, tem a autoridade 
que muitos aqui não têm, a começar por mim mesmo. 
Eu quero dizer que ele acabou de dizer que houve o 
acordo na Comissão e houve o acordo em plenário. 
Espero que doravante não tenha que assinar a ata dos 
acordos produzidos.

Então, eu quero fazer um apelo a todos os Líde-
res para que conversem e dialoguem com aqueles que 
militam e produzir o acordo.

O SR. COLBERT MARTINS – Vamos votar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
votar.
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O SR. COLBERT MARTINS – Simbolicamente.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, faço o 
registro de que o autor do projeto é o meu companheiro 
do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É o seu 
companheiro e o nosso companheiro, o hoje Senador 
Rollemberg, mas Deputado militante desta causa. Nós 
já tratamos deste tema inúmeras vezes. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presiden-
te, depois que V.Exa. iniciar a votação, eu tenho uma 
questão de ordem urgentíssima.

O SR. COLBERT MARTINS – Vamos votar, Pre-
sidente, logo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Questão 
de ordem urgentíssima.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Depois de ini-
ciada a votação.

O SR. COLBERT MARTINS – Vamos iniciar a 
votação, Sr. Presidente. Presidente Vargas, iniciemos, 
por favor, a votação.

O SR. RICARDO ARRUDA (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
muda para “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está em 
curso um procedimento adequado. 

O PSC vota “não”.
Estão todos devidamente orientados.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O PCdoB encami-
nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Aguardá-
vamos o PCdoB, para que pudéssemos ter a orienta-
ção desse importante partido.

O PSOL vai orientar, ou não? (Pausa.)
Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está em 

votação o destaque para votação em separado apre-
sentado pelo Deputado Bernardo, que diz o seguinte:

“Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 
161, inciso I, c/c § 2º, do RICD, destaque para 
votação em separado do art. 5º do Substitutivo 
do Senado Federal oferecido ao PL nº 708, de 
2007, com o objetivo de aprová-lo.”

Sala das Sessões, 2 de abril de 2013. – 
Bernardo Santana de Vascocellos, 1º Vice-
-Líder do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, 
PHS, PTC, PSL, PRTB.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação.

“Art. 5º Nas operações de crédito para 
a ILPF e suas variantes, de que tratam esta 

Lei, serão concedidos bônus a título de paga-
mento por serviços ambientais aos mutuários 
que comprovarem a recuperação de passivos 
ambientais, a melhoria ecológica das áreas 
exploradas, a redução das emissões de gases 
de efeito estufa e a estocagem de carbono no 
sistema.”

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Aqueles 
que forem pela manutenção votam “sim”; aqueles que 
já tinham a decisão de não permitir este artigo no tex-
to votam “não”.

Aqueles que forem pela manutenção do artigo 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADA A MANUTENÇÃO.

 O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente, 
questão de ordem urgentíssima.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Questão 
de ordem urgentíssima! Só um minutinho. Agora nós 
temos uma matéria referente aos Tribunais Regionais 
Federais.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Mas é só uma 
questão de ordem.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI Nº 708-F DE 2007

Institui a Política Nacional de Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Floresta e altera a Lei 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Inte-

gração Lavoura-Pecuária-Floresta, cujos objetivos são:
I – melhorar, de forma sustentável, a produtivida-

de, a qualidade dos produtos e a renda das atividades 
agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas in-
tegrados de exploração de lavoura, pecuária e floresta 
em áreas já desmatadas, como alternativa aos mono-
cultivos tradicionais;

II – mitigar o desmatamento provocado pela con-
versão de áreas de vegetação nativa em áreas de 
pastagens ou de lavouras, contribuindo, assim, para 
a manutenção das áreas de preservação permanente 
e de reserva legal;

III – estimular atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação tecnológica, assim como atividades 
de transferência de tecnologias voltadas para o desen-
volvimento de sistemas de produção que integrem, 
entre si, ecológica e economicamente, a pecuária, a 
agricultura e a floresta;
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IV – estimular e promover a educação ambiental, 
por meio de ensino de diferentes disciplinas, em to-
dos os níveis escolares, assim como para os diversos 
agentes das cadeias produtivas do agronegócio, tais 
como fornecedores de insumos e matérias-primas, 
produtores rurais, agentes financeiros, e para a so-
ciedade em geral;

V – promover a recuperação de áreas de pas-
tagens degradadas, por meio de sistemas produtivos 
sustentáveis, principalmente da Integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta – ILPF;

VI – apoiar a adoção de práticas e de sistemas 
agropecuários conservacionistas que promovam a 
melhoria e a manutenção dos teores de matéria or-
gânica no solo e a redução da emissão de gases de 
efeito estufa;

VII – diversificar a renda do produtor rural e fo-
mentar novos modelos de uso da terra, conjugando a 
sustentabilidade do agronegócio com a preservação 
ambiental;

VIII – difundir e estimular práticas alternativas 
ao uso de queimadas na agropecuária, com vistas 
a mitigar seus impactos negativos nas propriedades 
químicas, físicas e biológicas do solo e, com isso, re-
duzir seus danos sobre a flora e a fauna e a emissão 
de gases de efeito estufa; 

IX – fomentar a diversificação de sistemas de 
produção com inserção de recursos florestais, visando 
à exploração comercial de produtos madeireiros e não 
madeireiros por meio da atividade florestal, a recons-
tituição de corredores de vegetação para a fauna e a 
proteção de matas ciliares e de reservas florestais, am-
pliando a capacidade de geração de renda do produtor; 

X – estimular e difundir sistemas agrossilvopas-
toris aliados às práticas conservacionistas e ao bem-
-estar animal.

§ 1º A ILPF, para os dispositivos desta Lei, é en-
tendida como a estratégia de produção sustentável que 
integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, re-
alizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em 
sucessão ou rotacionado, buscando efeitos sinérgicos 
entre os componentes do agroecossistema, com vis-
tas à recuperação de áreas degradadas, à viabilidade 
econômica e à sustentabilidade ambiental.

§ 2º A estratégia da ILPF abrange 4 (quatro) mo-
dalidades de sistemas, assim caracterizados:

I – Integração Lavoura-Pecuária ou Agropastoril: 
sistema que integra os componentes agrícola e pecu-
ário, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma 
área, em um mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos;

II – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ou 
Agrossilvopastoril: sistema que integra os componentes 

agrícola, pecuário e florestal, em rotação, consórcio 
ou sucessão, na mesma área;

III – Integração Pecuária-Floresta ou Silvopas-
toril: sistema que integra os componentes pecuário e 
florestal em consórcio; e

IV – Integração Lavoura-Floresta ou Silvoagrí-
cola: sistema que integra os componentes florestal e 
agrícola, pela consorciação de espécies arbóreas com 
cultivos agrícolas, anuais ou perenes. 

Art. 2º A Política Nacional de Integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta será implementada com base nos 
seguintes princípios:

I – preservação e melhoria das condições físicas, 
químicas e biológicas do solo;

II – sustentabilidade econômica dos empreen-
dimentos rurais, por meio da melhoria dos índices de 
produtividade e de qualidade dos produtos agrope-
cuários e florestais, pela diversificação das fontes de 
renda e melhoria do retorno financeiro das atividades;

III – investigação científica e tecnológica voltada 
ao desenvolvimento de sistemas integrados envolven-
do agricultura, pecuária e floresta de forma sequencial 
ou simultânea na mesma área; 

IV – integração do conhecimento tradicional so-
bre uso sustentável dos recursos naturais;

V – sinergia entre ações locais, regionais e nacio-
nais, com vistas a otimizar os esforços e a aplicação 
dos recursos financeiros;

VI – cooperação entre os setores público e priva-
do e as organizações não governamentais;

VII – estímulo à diversificação das atividades 
econômicas;

VIII – observância do zoneamento ecológico-
-econômico do Brasil e respeito às áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;

IX – observância aos princípios e às leis de pro-
teção ambiental;

X – incentivo ao plantio direto na palha como 
prática de manejo conservacionista do solo.

Art. 3º Compete ao poder público, no âmbito da 
Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta:

I – definir planos de ação regional e nacional 
para expansão e aperfeiçoamento dos sistemas, com 
a participação das comunidades locais;

II – estimular a adoção da rastreabilidade e da 
certificação dos produtos pecuários, agrícolas e flo-
restais oriundos de sistemas integrados de produção;

III – capacitar os agentes de extensão rural, pú-
blicos, privados ou do terceiro setor, a atuarem com os 
aspectos ambientais e econômicos dos processos de 
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diversificação, rotação, consorciação e sucessão das 
atividades de agricultura, pecuária e floresta;

IV – criar e fomentar linhas de crédito rural con-
soantes com os objetivos e princípios da Política Na-
cional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e com 
os interesses da sociedade;

V – estimular a produção integrada, o associati-
vismo, o cooperativismo e a agricultura familiar;

VI – promover a geração, adaptação e transfe-
rência de conhecimentos e tecnologias;

VII – fiscalizar a aplicação dos recursos prove-
nientes de incentivos creditícios e fiscais;

VIII – difundir a necessidade de racionalização do 
uso dos recursos naturais nas atividades agropecuá-
rias e florestais, por meio da capacitação de técnicos, 
produtores rurais, agentes do poder público, agentes 
creditícios, estudantes de ciências agrárias, meios de 
comunicação e outros;

IX – assegurar a infraestrutura local necessária 
aos mecanismos de fiscalização do uso conservacio-
nista dos solos;

X – estimular a mudança de uso das terras de 
pastagens convencionais em pastagens arborizadas 
para a produção pecuária em condições ambiental-
mente adequadas, a fim de proporcionar aumento 
da produtividade pelas melhorias de conforto e bem-
-estar animal;

XI – estimular e fiscalizar o uso de insumos agro-
pecuários.

Art. 4º Em sua execução, a Política Nacional de 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta utilizará os ins-
trumentos da Política Agrícola, instituídos pela Lei nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, e da Política Nacional 
do Meio Ambiente, instituídos pela Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, e os financiamentos do Sistema 
Nacional de Crédito Rural, nos termos das Leis nºs 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 4.829, de 5 de 
novembro de 1965.

Art. 5º O caput do art. 103 da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV:

“Art. 103.  ..............................................
IV – adotar, em sua propriedade, siste-

mas integrados agroflorestais, agropastoris ou 
agrossilvopastoris voltados para a recuperação 
de áreas degradas ou em fase de degradação.

 ......................................................”(NR)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2013. – Deputada 
Marina Santanna, Relatora.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Anthony Garotinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu queria o apoio de V.Exa. e de todos os Lí-
deres partidários para que seja enviada, pela Câmara 
dos Deputados, uma correspondência, na forma de 
requerimento, de carta ou de informação, com o se-
guinte teor.

Conforme é do conhecimento de todos, está pre-
vista a realização de um jogo de futebol entre Brasil e 
Bolívia no próximo sábado, dia 6 de abril, no Estádio 
Ramon Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Considerando, porém, a lastimável tragédia ocor-
rida no dia 20 de fevereiro, quando o menino boliviano 
Kevin Espada, de 14 anos, foi morto por sinalizador dis-
parado por torcedores de um clube brasileiro, julgamos 
que a realização de tal certame na Bolívia, em espa-
cial neste momento, não seria uma decisão acertada, 
podendo até mesmo ser perigosa, pela possiblidade 
de vir a gerar ainda mais discórdia e incitar a violência.

Lembramos, Sr. Presidente, que 12 torcedores 
brasileiros da torcida Gaviões da Fiel permanecem 
detidos na Bolívia há 38 dias.

Sr. Presidente, diante do exposto, solicito a V.Exa. 
que seja interlocutor, intercedendo e oficiando à CBF 
para que esse jogo seja transferido. Imagine V.Exa. se 
nesse jogo acaba, como nós estamos tomando notícia 
pelos jornais bolivianos, ocorrendo uma manifestação 
contra a Seleção Brasileira e os jogadores brasileiros 
são agredidos, ou um torcedor brasileiro. Há jogador 
do Corinthians na seleção. Nós não podemos nos omi-
tir. Se amanhã acontecer qualquer problema, não vão 
dizer que a Câmara dos Deputados não se posicionou.

O Sr. José Maria Marin não pode ter a irrespon-
sabilidade de marcar um jogo Brasil e Bolívia, com o 
clima que está hoje naquele país.

Então, eu pediria, Sr. Presidente, a V.Exa. que 
oficiasse à CBF para adiar esse jogo, já que hoje está 
partindo daqui uma delegação de Deputados para tratar 
inclusive dos torcedores que estão presos na Bolívia.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, ques-
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos re-
colher e analisar. Esse tema... Não se trata de questão...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
tenho uma posição contrária.
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não se 
trata de questão de ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Tenho uma 
posição contrária.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. 
pode ter uma posição contrária, mas à Mesa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Quero pedir 
a V.Exa. a oportunidade de demonstrar uma posição 
contrária.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado, 
não há questão de ordem para julgar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – A realização do jogo pode real-
mente acabar resolvendo o problema dos torcedores 
lá na Bolívia. Acho que nós não podemos querer im-
pedir o jogo, que já está previamente marcado, de ser 
realizado por causa do conflito. Na verdade, iríamos 
aumentar o conflito. Nós temos que distensionar, e a 
forma de distensionar é a realização desse jogo.

Eu queria cumprimentar a CBF por esse evento.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não há 

questão de ordem a resolver.
 O SR. JOSÉ GENOÍNO – Questão de ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Qual é a 

questão de ordem?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – A questão de ordem 

é questão de ordem mesmo.
Sr. Presidente, art. 118, § 4 º, do Regimento In-

terno.
O SR. COLBERT MARTINS – Esta é uma ques-

tão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Questão de or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
fizemos uma questão de ordem antes de terminar o 
primeiro turno da PEC que vai entrar na pauta agora. 
É por isso que tenho que fazer esta questão de or-
dem agora.

Quando apresentei a questão de ordem, citei o 
art. 118, § 4º, que diz o seguinte:

“Art. 118 ................................................
§ 4º Emenda substitutiva é a apresentada 

como sucedânea a parte de outra proposição” 
– foi a que veio do Senado –, “denominando-
-se ‘substitutivo’ quando a alterar, substancial 
ou formalmente,” – não é só conteúdo, formal-
mente – “em seu conjunto; considera-se formal 
a alteração que vise exclusivamente ao aper-
feiçoamento da técnica legislativa.”

O § 4º do art. 118 é claro.

Agora, nobres colegas, qual é o teor da emenda 
do Senado? O teor da emenda do Senado diz, nos §§ 

11 e 12 do art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias:

“Os Tribunais, a que se refere o § 11,” – 
que são os Tribunais da 6ª e da 7ª Regiões – 
“deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da promulgação desta Emen-
da, observado, quanto à sua composição, o 
estabelecido nos incisos I e II do art. 107 da 
Constituição (...).”

O que a emenda substitutiva da Câmara fez?

“Os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 
7ª, 8ª e 9ª Regiões deverão ser instalados no 
prazo de 6 meses, a contar da promulgação 
desta Emenda Constitucional.”

Portanto, é uma emenda substitutiva.
Por que esta questão se coloca agora, Sr. Presi-

dente? Porque, ao se aprovar em segundo turno, como 
nós vamos fazer agora, esta emenda substitutiva terá 
que ir para o Senado, porque ela é uma emenda substi-
tutiva, e a emenda substitutiva necessita de deliberação 
nas duas Casas, conforme o quorum de três quintos.

Esta questão, Sr. Presidente...
O SR. RUBENS BUENO – Para contraditar, Sr. 

Presidente.
O SR. FABIO TRAD – Para contraditar, Sr. Pre-

sidente. Eu já tinha pedido.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado Rubens já tinha pedido.
Conclua, Deputado Genoíno. O Deputado Geno-

íno tem alguns segundos.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu vou concluir, so-

licitando...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Por favor, 

Deputado Genoíno, é conhecida a questão de ordem 
que V.Exa. apresenta. Nós já a recebemos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Mas eu vou citar...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Temos 

um estudo.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Deixe-me terminar, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Conclua.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vou concluir. V.Exa. 

deixa as pessoas concluírem seus raciocínios. É uma 
questão de paciência.

As páginas 265 e 285 das notas taquigráficas... 
Quando formulei essa questão de ordem, V.Exa. a 
recebeu! E, depois que V.Exa. a recebeu, houve uma 
contestação – depois do recebimento da questão de 
ordem. Então, eu tenho que levantar esta questão de 
ordem agora porque entendo que a emenda substitu-
tiva terá que voltar ao Senado.
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Esta ques-
tão de ordem poderia ser apresentada agora, e, mesmo 
depois da votação, ela teria a mesma característica. 
Mas V.Exa. a faz agora.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agora, 
falará o Deputado Rubens Bueno, que já tinha pedi-
do, Deputado Fabio Trad. Desculpe-me. S.Exa. já tinha 
pedido, até antes do Deputado Genoíno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para contraditar. 
Apenas um registro. Apenas um registro.

Nós acabamos de aprovar um projeto que dá 
incentivos à integração lavoura/pecuária, um estudo 
da EMBRAPA de mérito, da melhor qualidade, que 
foi apresentado pelo então Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, hoje aqui presente como nosso Senador da 
República. Então, as homenagens a S.Exa., que teve 
essa iniciativa.

Mas, Sr. Presidente, contraditando, estamos vendo 
aqui fumaça onde não há fogo. Por que isso? Porque 
estamos vendo – a apresentação feita da questão de 
ordem – que é um substitutivo de técnica legislativa. 
Não há mudança no mérito.

Quero destacar que a criação desses tribunais é 
para atender o povo brasileiro, especialmente aqueles 
que mais precisam. A partir da Constituição de 1988, a 
Justiça Federal ampliou suas tarefas. Antes, tratava das 
questões de contratos, questões do INSS. Aí, passou 
à educação, à saúde, ao bem-estar e a tanta coisa. E 
são milhares e milhares, milhões de processos.

Então, é preciso reafirmar: aqui, estamos tra-
tando de um substitutivo que trata apenas da técnica 
legislativa, e não do conteúdo, muito menos do mérito 
dessa PEC.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Fabio Trad, para contraditar. E nós já vamos resolver...

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, apenas para complementar 
as ponderações do Deputado que me antecedeu, de 
fato, a emenda de redação não altera o mérito da pro-
posição, que já foi votada em primeiro turno. Portanto, o 
Plenário já está pronto, porque a discussão está ama-
durecida, para, em se exaurindo a matéria, discuti-la 
e votá-la no segundo turno.

Não havendo alteração no mérito, não há que 
voltar para o Senado.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, 
veja, após aquele episódio, remetemos para a nossa 
Consultoria Jurídica, que deu parecer de que a emen-
da foi apenas redacional.

Portanto, não aceitamos a questão de ordem do 
Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
gistrar. Não vou contestar. Democraticamente, recorro 
à Comissão de Constituição e Justiça, porque é um 
assunto importante.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É um 
bom debate.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 544-C, DE 2002 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 544, de 
2002, que cria os Tribunais Regionais Fe-
derais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sobre a 
mesa requerimento nos seguintes termos:

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, 

a retirada da PEC nº 544/2002, constante da 
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, Cláudio Puty, PT/PA.”

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. vai 
falar, Deputado Cláudio Puty? (Pausa.)

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
fazer um apelo ao Deputado Cláudio Puty. Não vai 
ajudar o Pará tirarmos de pauta essa matéria. O que 
ajuda o Pará é aprovarmos a descentralização, para 
chegar ao Pará. Meu amigo Deputado Cláudio Puty 
está equivocado. Eu gostaria que V.Exa., em sua fala, 
retirasse esse pedido, por favor.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Deputado Amauri, infelizmente, o seu argu-
mento convence-me ainda mais de que é necessário 
nós retirarmos esse projeto de pauta. Além da ques-
tão de ordem levantada pelo Deputado José Genoíno, 
que vai abrir margem inclusive para ações futuras, pela 
inconstitucionalidade dessa PEC, há uma flagrante in-
justiça em relação à distribuição desses tribunais em 
nível federal.

Nós temos critérios para a criação de tribunais 
que não contemplam demandas anteriormente apre-
sentadas para o Relator dessa PEC e fazem com que 
na Amazônia, por exemplo, no Estado do Pará, no Ama-
pá, no Maranhão, nós continuemos ligados ao TRF de 
Brasília, quando nós temos aí uma distância geográ-
fica considerável, quando nós temos uma quantidade 
enorme de ações de caráter federal – lembremos a 
quantidade de ações federais na Amazônia –, e não 
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me parece sensato que o benefício de uma Unidade 
Federativa se dê em prejuízo de outra.

Poderiam argumentar aqui que este Deputado 
está legislando em favor de seu Estado, e não é ver-
dade. Há uma PEC em votação no Senado Federal – 
e os Parlamentares dessa Frente Parlamentar sabem 
disso, porque lhes foi informado – que contempla a 
criação desses tribunais aqui apresentados e cria uma 
quantidade de tribunais mais balanceada.

Além da discussão da questão de ordem levan-
tada pelo Deputado José Genoíno da necessidade de 
essa PEC, se aprovada hoje aqui, voltar ao Senado, há 
a discussão sobre a sua constitucionalidade, porque 
obviamente há de se discutir a atribuição, o poder que 
este Congresso tem para criar por conta própria cargos 
no Executivo e tribunais sem que haja uma iniciativa 
do Judiciário ou do Executivo, conforme for o caso.

Questiona-se aqui inclusive a adequação orça-
mentária e financeira, Deputado Afonso Florence, co-
ordenador do meu partido na Comissão de Finanças 
e Tributação, desse tipo de iniciativa, quando o próprio 
STF já determinou que mesmo em caso de emendas à 
Constituição é necessária a adequação orçamentária 
e financeira, e estamos aqui de uma só vez criando 
tribunais e dando inclusive prazo de 6 meses para a 
sua instalação. 

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria 
de pedir tempo a esta Casa, para que nós pudéssemos 
amadurecer. Não há motivo para votarmos hoje essa 
PEC, que está eivada de dúvidas. A pressa, sendo ini-
miga da perfeição, vai fazer com que, ao aprovarmos 
açodadamente a criação de tribunais, isso seja contra-
producente para a própria criação dos tribunais, porque 
há problemas de constitucionalidade, há problemas 
de trâmite legislativo e há problemas de adequação 
orçamentária e financeira. 

Além do mais, como já disse anteriormente, há 
uma proposta de emenda à Constituição em trâmite 
no Senado Federal que contempla outros tribunais; 
já que tanto o Relator quanto o Presidente da Frente 
Parlamentar, na defesa dessa PEC, disseram que ela 
não poderia ser emendada com a contemplação de 
outros tribunais, uma medida que me parece uma in-
justiça contra os povos, contra os brasileiros que vivem 
na Amazônia, então que possamos dar espaço à PEC 
na sua forma no Senado. 

Lembro que há uma denúncia por parte do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal de flagrante in-
constitucionalidade. Então, parece-me que existem 
diversos problemas associados a essa PEC, e sua 
aprovação aqui vai constituir um enorme tiro n’água, 
frustrando inclusive a expectativa daqueles Parlamen-
tares que, muito bem intencionados, como meu ami-

go Amauri Teixeira, querem criar Tribunais Regionais 
Federais em seus Estados, infelizmente em prejuízo 
de tribunais em outros Estados da Federação de onde 
brasileiros e brasileiras precisam, ao fazer recursos de 
segunda instância, deslocar-se até Brasília para tratar 
das diversas questões associadas à Justiça Federal.

Portanto, eu gostaria de solicitar aos Srs. Par-
lamentares que votem em favor da retirada de pauta 
dessa PEC, tendo em vista que ela incorrerá numa 
enorme frustração, não acarretando a criação efe-
tiva desses tribunais por problemas de adequação, 
de constitucionalidade e de justiça, no próprio mérito.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Antes de 

passar a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, quero 
dizer que realmente o Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral nos enviou uma informação de caráter pessoal, 
que não foi levada ao Pleno para discussão, dando-
-nos suas impressões pessoais em relação à criação 
desses tribunais, contrariamente ao que fez em várias 
audiências o Ministro Felix Fischer, quando emitiu opi-
niões favoráveis à criação dos tribunais. Portanto, o 
que temos aqui é a prerrogativa do Poder Legislativo 
de decidir sobre uma PEC de 13 anos.

O SR. RUBENS BUENO – E com o apoio do CNJ.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com o 

apoio do CNJ. E não será o Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal que vai dizer o que nós vamos ou não 
votar aqui.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. CLÁUDIO PUTY – Sr. Presidente, só gos-
taria de registrar que, ao contrário do que V.Exa. está 
dizendo, fazendo a defesa da proposta...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. não 
está com a palavra. Está com a palavra o Deputado 
Eduardo Sciarra, que disporá de 5 minutos.

O SR. CLÁUDIO PUTY – O senhor fez a defesa 
de proposta contrária. Só gostaria de registrar isso.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, que disporá 
de 5 minutos.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, inscrevi-me para falar contrariamente à retirada de 
pauta do tema, e quero aqui elencar todos os motivos 
que foram apontados.

A questão de ordem já foi resolvida pela Mesa, 
até porque à época, há 10 ou 11 anos, já tínhamos 
feito essa consulta à Mesa da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. Esse assunto está superado.

A outra questão diz respeito ao levantado pelo 
Deputado Cláudio Puty. Segundo ele, de forma açoda-
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da queremos aprovar essa matéria. Ora, esse projeto 
é de 2002. Não pode ser de forma açodada a decisão 
sobre um projeto que foi discutido ao longo de todos 
esses anos, um projeto de interesse do País e de inte-
resse da celeridade da Justiça. E o Deputado Cláudio 
Puty, há 3 ou 4 anos, esteve no meu gabinete, junto 
com representantes do Estado do Pará, para vermos 
a possibilidade de incluirmos o Estado do Pará nes-
sa PEC, que tramita já há 11 anos aqui na Câmara, e 
nós dissemos ao Deputado Cláudio Puty que não seria 
possível a inclusão, até porque já tínhamos votado no 
Senado Federal e já tínhamos votado na Comissão Es-
pecial a matéria, mas apoiaríamos no futuro a criação 
de um tribunal que contemplasse o Estado do Pará. 
Então, o Deputado Cláudio Puty pode ter a certeza de 
que, num futuro próximo, quando se fizer conveniente, 
nós apoiaremos o pleito do Estado do Pará. 

Não tem sentido, porém, recuarmos nessa pro-
posta, que tem toda a razão de ser. A criação dos Tri-
bunais Regionais Federais origina-se, logicamente, 
pela Constituição de 1988, de desmembramento do 
antigo Tribunal Federal de Recursos. E as mesmas 
razões que levaram à criação de cinco Tribunais Re-
gionais Federais trazem hoje a necessidade da criação 
de mais esses quatro. Então, eu não posso concordar 
aqui com a alegação do Deputado Cláudio Puty de 
que nós estamos discutindo essa matéria de forma 
açodada e de que ela é inconstitucional. Não é in-
constitucional, e o Presidente do STJ, o Ministro Felix 
Fischer, tem manifestado isso nos últimos meses com 
bastante constância. 

Quanto àquilo que foi discutido aqui também, 
quanto à posição do Ministro Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele deu sua 
impressão pessoal. E alegar que nós não temos pre-
visão financeira é também um equívoco. Nós temos 
contemplada no PPA a possibilidade de recursos para 
a criação desses tribunais. Nós não vamos ter custos 
com instalação física, visto que os Governadores dos 
Estados já se comprometeram com essa questão.

E nós temos, sim, de consumar hoje o que já está 
muito avançado aqui no Congresso Nacional. Há 2 se-
manas nós aprovamos essa matéria, com 347 votos 
favoráveis, em primeiro turno; na semana seguinte, na 
Comissão de Constituição e Justiça, aprovamos tam-
bém a sua redação final; e hoje, nesta data memorável, 
tenho certeza de que vamos aprovar em segundo tur-
no a PEC 544, que cria esses quatro novos Tribunais 
Regionais Federais. 

Existem na Justiça Federal cargos criados nesses 
atuais tribunais que permitirão tranquilamente fazer 
com que essa redistribuição aconteça para os Estados 
que vão receber os novos tribunais. Dou um exemplo 

aqui: com toda a certeza, o Tribunal da 1ª Região aqui 
em Brasília deve ter Ministros que são originários do 
Estado de Minas Gerais, o que deve então, no des-
membramento, contemplar uma estrutura lá em Minas 
Gerais; da mesma forma na Bahia, da mesma forma 
no Amazonas, da mesma forma no Paraná.

Por isso, eu quero aqui apelar para todos os 
Parlamentares que já votaram em primeiro turno em 
favor dessa proposta de emenda à Constituição, com 
uma esmagadora votação de 347 votos, no sentido de 
que consumamos o mais rapidamente possível essa 
matéria no dia de hoje, aprovando aquilo que é, sem 
dúvida alguma, uma nova realidade, em termos de 
celeridade, para o Judiciário no nosso País. Não po-
demos mais deixar de prestar serviço judiciário àque-
les que ainda não podem ter acesso a ele por custos. 
Que eles possam, sim, de forma democrática, ter a 
sua vida facilitada. 

Estamos aqui para aprovar essa matéria hoje. 
Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder. 
O SR. CLÁUDIO PUTY – Presidente, fui citado 

e gostaria de fazer uma... 
O SR. IVAN VALENTE – Peço a palavra como 

Líder.
O SR. CLÁUDIO PUTY – Um minuto, Presidente, 

por favor. O Deputado Sciarra citou meu nome.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só 1 minu-

tinho, Deputado Cláudio. Há alguém pedindo a palavra 
como Líder, mas estamos em votação do requerimen-
to. Pode ser, Deputado? Eu pediria isso ao Deputado 
Ivan Valente, e passo-lhe a palavra logo em seguida.

O SR. IVAN VALENTE – Eu gostaria de falar 
agora, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É só um 
requerimento, Deputado.

O SR. IVAN VALENTE – Deixe o requerimento 
correr aí.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como?
O SR. IVAN VALENTE – Deixe-me falar primeiro. 

Quero falar agora.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado 

pela compreensão, Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE – Peço-lhe desculpas, 

mas é uma necessidade partidária.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Um mo-

mento, Deputado Ivan Valente. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Este Par-

lamentar, no exercício da Presidência, ainda que tenha 
posição em relação ao tema, como é legítimo, relatou 
aqui que recebeu uma correspondência em que o Mi-
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nistro Joaquim Barbosa não opina se é constitucional 
ou não. 

V.Exa. referiu que nós teríamos recebido um do-
cumento do Supremo Tribunal Federal com opiniões 
em relação à constitucionalidade. Ainda que o rece-
bêssemos, nós temos a prerrogativa de votação nesta 
Casa. V.Exa. é Parlamentar, todos nós somos, e temos 
o dever de zelar pela iniciativa desta Casa. 

Relatei também as conversas e a audiência que 
tive, como Presidente da Câmara em exercício, já que 
o Deputado Henrique Eduardo Alves não estava pre-
sente, com o Presidente Felix Fischer, que tem posi-
ção diferente dessa manifestada pelo Ministro Joaquim 
Barbosa, que expôs suas impressões então apenas 
como Ministro, e elas foram distribuídas para todos 
os Líderes, portanto tornada públicas para todos. En-
tão, não se trata apenas de informar ao Plenário qual 
o leque de dados que recebemos, como recebemos 
da AJUFE, que está aqui, e provavelmente de outros, 
durante os 13 anos em que tramita esta PEC. Portan-
to, é apenas isso. 

V.Exa. é um Deputado do Pará, e está usando a 
sua prerrogativa. Há vários requerimentos de V.Exa. 
aqui, e nós vamos naturalmente submetê-los à vota-
ção, de acordo com o Regimento. 

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Deputado André Var-
gas. Gostaria de falar só porque o Deputado Eduardo 
Sciarra mencionou o meu nome. Depois do festival 
de conflitos que tivemos aqui quando da votação dos 
royalties do petróleo, fica parecendo que é um grande 
pecado, é um pecado mortal eu defender que haja a 
instalação de tribunais em áreas que não estão con-
templadas, quando nós temos uma PEC no Senado 
que trata do mesmo tema. 

Não me parece, Deputado Eduardo Sciarra, que 
seja algum pecado, até porque houve um acordo com 
o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Pa-
dilha – e V.Exa. deve saber disso –, há alguns anos, 
no sentido de que essa PEC pudesse, no processo de 
debates, contemplar uma redistribuição federativa mais 
justa e equânime. Eu só quero lembrar isso para não 
ficar parecendo que estamos tratando aqui simples-
mente de questões que surgiram do ano passado para 
cá. São questões que remontam há mais de 5 anos, à 
Legislatura passada, e que retomei nesta Legislatura. 

O SR. EDUARDO SCIARRA – Eu não disse isso, 
não tive a intenção. Eu acho, eu reconheço que sua 
defesa é justa.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a pa-
lavra o Deputado Ivan Valente, como Líder.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, subo à tribuna neste momento para tratar 
de duas questões; uma diz respeito à vinda hoje do 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a outra ao Co-
ordenador da Comissão Nacional da Verdade, Paulo 
Sérgio Pinheiro.

Em relação à vinda do Ministro, quero abordar 
uma questão central. Passamos 3 ou 4 horas conver-
sando, mas, rigorosamente, não se tratou do financia-
mento da saúde, que é a questão mais importante. A 
ideia era saber se realmente está sendo implementa-
do o Sistema Único de Saúde, se há recursos para 
o SUS e qual é o balanço que existe de verdade 
sobre a situação da saúde, consultado o cidadão 
brasileiro. 

A situação não é aquela maravilha que foi 
cantada lá, não. O Sistema Único de Saúde carece 
de recursos. E mais: está sendo desviado recurso 
público para o setor privado, e dissemos isso ao 
Ministro Padilha. 

Mais importante é a denúncia que vem sendo 
feita seguidamente a respeito do que os planos de 
saúde estão fazendo com os contratantes. Levam-se 
até 12 anos – 12! – para julgar um processo con-
tra uma operadora de saúde. A média é de 6 anos. 
Hoje, na capa, o jornal Folha de S.Paulo publicou que 
a ANS deixou de receber R$ 2,7 milhões por inope-
rância, aliviando as operadoras de planos de saúde. 
São representantes da ANS que pulam da iniciativa 
privada, das operadoras de saúde, para representar 
o poder público, ou seja, o interesse público na ANS. 

É interessante o que foi divulgado: em uma reu-
nião, três grupos dos maiores, os tops do sistema pri-
vado de saúde, a Qualicorp, financiadora de campanha 
de muita gente, inclusive da Presidente da República, o 
BRADESCO e a Amil, sugeriram – e o Governo discu-
tiu isso – desonerações para o setor privado de saúde. 

O Governo está com um pacote de medidas para 
transferir recurso público para o setor privado na área 
de saúde, e o Ministro Padilha não respondeu a essa 
pergunta. Calou-se totalmente em relação a esse ponto. 
Ou seja, nós vamos jogar mais dinheiro público para 
aqueles que não atendem o público. As reclamações 
no IDEC e nos PROCONs mostram o seguinte: em 12 
anos os planos de saúde estiveram em primeiro lugar 
na lista de reclamações que foram feitas pelos consumi-
dores cidadãos brasileiros. É um escárnio passar-lhes 
dinheiro público porque o sistema não aguenta atender 
aos idosos, a tratamentos de alta complexidade. Tudo 
isso é passado para o Sistema Único de Saúde, e não 
há ressarcimento. Não há ressarcimento!

Nós pedimos explicitamente ao Ministro da Saú-
de que respondesse se tinha havido essa reunião, e 
se eram verdadeiras as notícias publicadas na Folha 
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de S.Paulo de que haveria transferência de recursos 
públicos, desoneração, subsídios para o setor privado, 
o que transforma a saúde numa mercadoria, e não na-
quilo que a Constituição determina: direito do cidadão, 
dever do Estado brasileiro. 

Como segundo ponto, Presidente, quero cumpri-
mentar o Coordenador da Comissão da Verdade, que 
pela primeira vez aponta claramente a necessidade de 
revisão da Lei da Anistia. Está em O Estado de S.Paulo 
de hoje: Paulo Sérgio Pinheiro disse explicitamente 
que sentenças de tribunais internacionais devem ser 
imediatamente cumpridas, e que autoanistias não são 
aceitas em cortes internacionais. Ou seja, é hora de 
serem punidos os torturadores, de se rever a Lei da 
Anistia, como foi feito na Argentina, no Chile, no Uru-
guai, ditaduras iguais às nossas, militares. 

Preparem-se os torturadores. Não ficarão im-
punes, não podem ficar impunes. Nós não podemos 
aceitar que se passe uma borracha nisso. Não se virará 
essa página da história do Brasil enquanto não forem 
punidos os mandantes e os executantes de crimes 
contra a humanidade inafiançáveis e imprescritíveis, 
como é o crime de tortura no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vota-
ção o requerimento de retirada de pauta apresentado 
pelo Deputado Cláudio Puty.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há sobre a 

mesa requerimento de discussão por partes, do Deputa-
do Cláudio Puty, do PT do Pará, nos seguintes termos:

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 165, § 2º, 

combinado com o art. 114, inciso VI, do RIDC, 
que a discussão da PEC nº 544, de 2002, seja 
feita artigo por artigo.”

Sala das Sessões, Cláudio Puty, PT/PA.

 O SR. CLÁUDIO PUTY – Sr. Presidente, há um 
requerimento de discussão por partes.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu estou 
acabando de ler, Deputado Cláudio Puty. V.Exa. já pode 
ficar inclusive aí. Já está convocado.

O SR. CLÁUDIO PUTY – Eu faço questão de ser 
chamado por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, eu 
acabei de chamar, acabei de ler esse requerimento, 
Deputado Cláudio Puty. Vai falar contra ele o Deputado 
Eduardo Azeredo daqui a pouco, Deputado. Só estou 
avisando para ficar a postos, porque naturalmente 

nós vamos enfrentar a obstrução; então, é importante 
ir votando.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Nosso querido Vice-Presidente André Vargas 
não acatou a questão de ordem e não deu nem tem-
po para se fazer a orientação partidária. É importante 
que a pressa não seja inimiga da perfeição aqui. Como 
eu já disse, há diversos problemas com a aprovação 
dessa PEC hoje, além da referida correspondência do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal a esta Casa, 
na qual, obviamente, ele não firma posição pela in-
constitucionalidade – nem poderia fazê-lo, porque não 
foi provocado ainda para tal, e inclusive poderá ser no 
futuro –, mas trata de temas que me parecem relevan-
tes e que versam sobre o trâmite legislativo. 

Já há, da parte do Supremo Tribunal Federal, e 
isso deveria ser cláusula pétrea nesta Casa – chamo 
a atenção dos diversos Parlamentares que militam na 
área de orçamentos e finanças –, manifestação no 
sentido de que a criação de cargos é uma competên-
cia exclusiva do Executivo e a criação de tribunais do 
Judiciário, e deve haver previsão orçamentária para 
tal, como estabelecido no Anexo V. Isso é público e 
notório nesta Casa. Mesmo para o caso de emendas 
à Constituição, quando estamos tratando das Dispo-
sições Transitórias, seguramente esse mecanismo, 
essa característica do nosso trâmite legislativo, das 
atribuições dos Poderes, deve ser respeitada. 

Então, parece-me, senhoras e senhores, que nós 
estamos aqui cometendo uma violência contra o Regi-
mento desta Casa, uma violência contra a Constituição, 
uma violência que diz respeito exatamente às atribui-
ções dos diversos Poderes. Depois não vamos nós 
reclamar de que o STF está legislando ou interferindo 
nas decisões aqui do Legislativo, porque nós sabemos 
bem o que nós estamos fazendo hoje. Assim como na 
questão da derrubada do veto da Presidenta Dilma, 
quando foram diversas vezes tratadas as dificuldades 
associadas ao texto da lei que foi aprovada aqui neste 
plenário, inclusive com cálculo de percentual de distri-
buição de royalties equivocado – constavam 101% –, 
nós alertamos sobre as dificuldades associadas a isso.

Então, senhoras e senhores, eu volto a insistir 
num ponto que foi tratado anteriormente: nós temos 
problemas que precisam ser esclarecidos. Eu gostaria 
de pedir a manifestação do Líder do Governo, o De-
putado Arlindo Chinaglia, que tem posição contrária à 
criação dos Tribunais Regionais Federais exatamente 
pelos dois elementos que eu aqui mencionei: pelos 
problemas de adequação financeira orçamentária e 
pelos problemas de constitucionalidade ali associados.

Se nós formos tratar do mérito, ao superarmos 
os problemas de trâmite legislativo e de constitucio-
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nalidade, por assim dizer – e eu quero falar do méri-
to aqui porque me trataram ainda agora como se eu 
estivesse simplesmente defendendo o meu Estado; 
aliás, não me parece ser um pecado fazer isso aqui 
–, parece-me que, se a distribuição dos tribunais deve 
ser feita, deveria ser feita de outra maneira, de forma 
a contemplar todos de forma minimamente equânime, 
de forma a permitir o acesso à Justiça àquelas popu-
lações que ainda não têm acesso às instâncias recur-
sais de maneira tão próxima, particularmente aquelas 
localizadas no centro-norte brasileiro.

Não há motivo para nós votarmos essa PEC hoje 
aqui da maneira como ela se encontra, como eu já dis-
se, haja vista que existe outra iniciativa no Senado, e 
é bem verdade que ela incorrerá nos mesmos proble-
mas; sendo também uma iniciativa legislativa, incor-
rerá nos mesmos problemas, de constitucionalidade e 
de adequação orçamentária, associada exatamente a 
essa constitucionalidade. Mas, mesmo no mérito, essa 
medida é mais justa, na medida em que ela contempla 
Estados que estão totalmente esquecidos nesse caso, 
como Amapá, Maranhão, Tocantins e Pará. 

E respeitando, obviamente, a defesa dura dos 
Deputados que terão os seus Estados contemplados, 
eu não gostaria de, pelo fato de não ser o meu Estado 
contemplado, ser acusado de um crime aqui, haja vista 
o açodamento daqueles que terão os seus...

(O microfone é desligado.) 
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 

ouvir o Deputado Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, nós já discutimos 
essa questão de inconstitucionalidade no primeiro 
turno. Esse é um assunto vencido. Nós estamos aqui 
para discutir em segundo turno. No primeiro turno, uma 
maioria esmagadora posicionou-se em favor do TRF.

Por outro lado, temos de ver aqui o pedido do 
Deputado Cláudio Puty. S.Exa. pede para analisar 
por partes. São dois artigos apenas; não tem sentido 
analisar por partes um projeto que tem dois artigos.

Quero lembrar também, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, que quando estava discutindo lá no 
Senado o Deputado foi favorável, desde que se inclu-
ísse o Pará. Então, não dá para fazermos uma coisa 
casuística. Desculpe-me, não dá para aceitarmos uma 
condição dessas.

Por outro lado, quero lembrar que nós estamos 
buscando a agilidade da Justiça. Dizer que estamos 
querendo agigantar a Justiça não procede. Não se quer 
agigantar a estrutura, de forma alguma. O que não tem 
sentido é ela ficar como está hoje, por exemplo, em 
relação a Minas Gerais. O TRF de Brasília tem 60% 
ou mais das causas oriundas de Minas Gerais. São 

os advogados, são os interessados que têm de gas-
tar para vir para cá. A economia que se vai ter nesse 
processo justifica plenamente a medida.

Dessa maneira, Sr. Presidente, vamos votar logo. 
Eu não quero gastar meu tempo, não. Eu quero é 
exatamente posicionar-me em favor da votação. O 
que estamos vendo aqui é apenas uma proposta de 
ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vota-
ção o requerimento de discussão por partes.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento do De-
putado Cláudio Puty, do Pará, permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Requeri-

mento de votação por partes, nos termos do art. 189, 
combinado com o...

O SR. EDUARDO AZEREDO – Não, a votação 
por partes caiu. Não é por partes.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Houve 
um equívoco da Mesa.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em dis-
cussão.

Com a palavra o Deputado Amauri Teixeira, que 
falará a favor.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, pediria aos meus 
amigos Deputados Cláudio Puty e Azeredo, pediria à 
bancada de Minas, à bancada da Bahia, à bancada do 
Amazonas: vamos fazer um compromisso com o Pará, 
com o Ceará. Nós não queremos quatro tribunais, não, 
queremos uma federação verdadeiramente, queremos 
que os Estados sejam iguais. Vamos aprovar os quatro 
e assumimos o compromisso de que, no dia em que 
a PEC do Pará chegar aqui, votaremos a favor. Não 
abre caminho para o Pará barrar essa PEC, que tem 
mais de 10 anos aqui.

Eu vou lhe mostrar alguns números, Deputado 
Puty. Na Justiça do Trabalho, são 24 tribunais; na Jus-
tiça Federal, 5. Na Justiça Federal, são 134 Desem-
bargadores; na Justiça do Trabalho, 487. O estoque de 
processos da Justiça do Trabalho é de 219 mil; o da 
Justiça Federal é de 1 milhão. Os Desembargadores 
do Trabalho julgam, em média, 2.036 processos; os 
Federais, 13 mil.

Há uma sobrecarga evidente na Justiça Federal. 
Há morosidade evidente, há um gigantismo. E o Sr. Pre-
sidente do Supremo, que respeito, diz ser contrário ao 
gigantismo da Justiça Federal. Nós somos contrários 
ao gigantismo da injustiça. O primeiro tribunal é um gi-
gante lento, moroso. E justiça lenta não é justiça. Não 
é isso, Deputado Praciano? Justiça lenta não é justiça.
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Outros dizem: “Estão usurpando a iniciativa do 
Supremo”. Eu quero saber qual é o constitucionalista, 
aqui ou fora daqui, que me prova que o Judiciário tem 
iniciativa de PEC.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Amauri, permita-me interromper V.Exa. para prorrogar 
a sessão por 1 hora.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, vou 
concluir.

Ora, está estabelecido na Constituição, no art. 
26, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, que “ficam criados cinco Tribunais Regionais 
Federais (...)”. Para mudar esse dispositivo, é necessá-
ria uma PEC, e o Judiciário não tem prerrogativa para 
apresentar uma PEC. Em lugar algum da Constituição 
existe tal previsão.

Estamos, portanto, usando nossa competência, 
nossas prerrogativas de poder constituinte derivado, 
o único capaz de alterar a Constituição. Não há usur-
pação alguma, não há quebra de harmonia nem da 
independência dos Poderes. Ao contrário, estamos 
afirmando uma cláusula pétrea que prega o fortaleci-
mento da Federação.

Quando criamos o tribunal de Minas, o da Bahia, 
o do Amazonas e o do Paraná, estamos reequilibrando 
a Federação brasileira.

Portanto, Deputado Cláudio Puty, eu peço a V.Exa. 
e a todos do Paraná, do Ceará e dos demais Estados 
do Brasil: vamos fazer da Federação brasileira uma fe-
deração mais equilibrada. Eu me dirijo, em especial, às 
bancadas dos quatro Estados diretamente envolvidos. 

Essa PEC não beneficia apenas esse Estado, 
beneficia todo o Brasil. Nós dos quatro Estados envolvi-
dos assumimos aqui o compromisso com a verdadeira 
descentralização federativa iniciada com essa PEC. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. ANGELO VANHONI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem, apenas para fazer um co-
municado.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem V.Exa. 
a palavra 

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, recebemos a visita do Senador Sérgio 
Souza e de delegação de representantes do Paraná. 
Menciono o Deputado Estadual Elio Rusch, represen-
tando a Assembleia Legislativa, que está acompanhan-
do, como todo o Estado, a votação da PEC que cria o 
Tribunal Regional Federal no Estado do Paraná, uma 
reivindicação antiga de todos os paranaenses. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Angelo Vanhoni, vamos listar, depois, todas as entida-

des que muito nos honram com a presença de seus 
representantes, que estão aqui aguardando a votação.

Registro agora a presença do ex-Senador Arlindo 
Porto Neto, autor da proposta no Senado Federal, que 
está acompanhando nossos trabalhos. O ex-Senador 
ocupa hoje o cargo de Vice-Presidente da CEMIG.

Muito nos orgulha e nos honra recebê-lo aqui, 
13 anos depois, para acompanhar a votação dessa 
proposta de emenda constitucional.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Cláudio Puty.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, há vários amigos com posi-
ções divergentes aqui. Eu prezo o bom humor. Inclusi-
ve, nesse sentido, chama-me a atenção que o ditado 
popular “farinha pouca, meu pirão primeiro” continua 
vigendo nesta Casa, mas no que tange a assuntos 
federativos.

O discurso de uma federação equilibrada, o dis-
curso de uma federação equânime é desfraldado com 
a maior naturalidade, e estamos fazendo exatamente 
o contrário, ignorando acordos que foram realizados 
em legislaturas passadas, de contemplação, de distri-
buição diferenciada desses tribunais. Aqui se vem, eu 
diria, com certa naturalidade, que não consigo com-
preender, fazer o discurso de defesa da Federação, 
mas, ao fim e ao cabo, estão defendendo – vamos falar 
seriamente – interesses dos Estados, como ocorreu 
quando fizeram a defesa dos royalties do petróleo. Não 
sejamos hipócritas! Portanto, não há a mínima possi-
bilidade. Aqui nós temos verificado isso, infelizmente, 
como se deu no caso do Fundo de Participação dos 
Estados e do ICMS.

Quero ver esta Casa votar assuntos federativos 
olhando para a Nação. Não admito que sejam tratados 
com jocosidade, com brincadeira, com pouca seriedade. 
Há aqueles que defendem posições diferenciadas, e, 
ao fim e ao cabo, mostram que se está tratando aqui, 
na realidade, do princípio da “farinha pouca, meu pi-
rão primeiro”.

Vamos ver qual será o destino da criação desses 
tribunais. A história, nos próximos meses, dirá quem 
estava correto.

Eu quero muito que sejam criados os tribunais 
do Paraná, da Bahia e dos Estados de todos os Parla-
mentares que estão animados com a derrota de outros, 
mas que nesta Casa fique registrado que esse não é 
um discurso de equilíbrio federativo. É um discurso 
falso, pois todos continuam legislando para seus Es-
tados, não estão pensando em um sistema de justiça 
que garanta um mínimo de acesso aos cidadãos das 
diferentes regiões do País.
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Os Deputados vão voltar para os seus Estados 
celebrando uma vitória à custa da derrota de outros 
Estados da Federação. Isso não é justo! Tentou-se fa-
zer com o Rio de Janeiro, mas não vingou porque o 
próprio STF definiu.

Gostaria de pedir a compreensão dos Deputa-
dos sensíveis às questões federativas – Deputados 
do Distrito Federal, Deputados do Rio Grande do Sul, 
Deputados do Amapá, Deputados do Maranhão, Depu-
tados de Tocantins, Deputados do Pará – no sentido de 
que prestem atenção ao que estão fazendo hoje aqui. 
Por quê? O discurso fácil de acordos futuros, quando 
os acordos passados não foram cumpridos, não deve 
merecer nossa confiança. Tentamos durante quase 
10 anos esse acordo, mas fomos ignorados, sequer 
fomos ouvidos.

E me chama muito a atenção e me causa muita 
espécie que venham propor, aos 47 minutos do segun-
do tempo, um voto de confiança, quando não há qual-
quer garantia de que esses acordos sejam cumpridos.

Oxalá a constitucionalidade e a adequação or-
çamentária financeira estejam preservadas! Oxalá os 
tribunais sejam criados! Mas eu gostaria de registrar o 
meu protesto contra o que estão fazendo nesta Casa. 
Oxalá consigamos tratar questões federativas de ma-
neira mais altiva, não só com base em preocupações 
paroquiais, provincianas, estaduais, denunciando, pa-
radoxalmente, aqueles que defendem uma distribuição 
diferente dos tribunais como aqueles que estão defen-
dendo as suas bases! Na hora de defender a criação 
de tribunais em seus Estados, todos alegam que estão 
em defesa da Nação. Agora, é acusado de provinciano 
aquele que vem protestar porque os cidadãos de seu 
Estado não foram comtemplados.

Que isso sirva de lição para todos nós e que con-
sigamos legislar de maneira diferenciada!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra por 10 segundos. Eu quero fazer um 
pedido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, De-
putado, é que...

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
sejo somente fazer um pedido, tal como combinei com 
V.Exa. É só um pedido.

Qual é o pedido? Quem for fazer o encaminha-
mento “sim” fale o mínimo possível.

Eu falei durante 20 segundos.
Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Marcos Montes.

É um bom encaminhamento, temos 1 hora para 
iniciar a votação.

O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, seguindo a orientação 
do sempre Líder Lincoln Portela, meu querido amigo, 
quero apenas fazer um preito de justiça ao ex-Senador 
e eterno Governador de Minas Gerais Arlindo Porto, 
que se encontra aqui. 

Como eu falava, S.Exa. mostrou claramente o 
caminho que devemos seguir relativamente à desbu-
rocratização neste País. São 11 anos discutindo esta 
matéria, que veio do Senado, aprovada em todas as 
Comissões.

Então, com muito respeito ao Deputado Cláudio 
Puty, quero dizer que S.Exa. vem à tribuna no segundo 
turno de uma discussão, quando deveria ter apresen-
tado todas essas circunstâncias e essas ponderações 
lá atrás, quando do oferecimento de emendas e de 
proposições ao texto principal.

Por isso, queremos também que V.Exa., Sr. Pre-
sidente, encerre esta discussão e passe diretamente 
para a votação da matéria.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Dudimar Paxiuba, para falar con-
tra. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, o art. 96 da Constituição Fe-
deral é claro:

“Art. 96. Compete privativamente:
 ..............................................................
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores e aos Tribunais de Jus-
tiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

 ..............................................................
c) a criação ou extinção dos tribunais 

inferiores; (...)”

Vejam que o vício de iniciativa aqui é flagrante. 
Portanto, constata-se a inconstitucionalidade da pro-
posta de emenda.

Sr. Presidente, do ponto de vista do mérito, ve-
jamos que o direito é nacional. Se se começa a criar 
em cada Estado um Tribunal Regional Federal, vai-se 
fragmentar institucionalmente a Justiça Federal.

Basta dar o exemplo a V.Exas. dos Estados Uni-
dos, que têm 300 milhões de habitantes, mas dispõem 
de apenas nove tribunais de apelação, que corres-
pondem exatamente aos nossos Tribunais Regionais 
Federais.

Além do mais, Sr. Presidente, é preciso chamar 
a atenção para o fato de que Rio Grande do Sul e São 



07842 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

Paulo vão ficar com os tribunais federais locais, com 
jurisdição apenas nos próprios territórios, o que é um 
contrassenso para uma Justiça que é rigorosamente 
nacional. Os litígios, no caso, são todos nacionais, em 
que estão sempre envolvidos a União, as suas autar-
quias ou os seus órgãos.

Sr. Presidente, a famosa Emenda Constitucional 
nº 45, que mudou o § 3º do art. 107 da Constituição 
Federal – esse, sim, nunca foi cumprido, mas se de-
veria exigir por parte do Legislativo o cumprimento –, 
quis dizer que os Tribunais Regionais Federais poderão 
funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do juris-
dicionado à Justiça em todas as fases do processo.

Portanto, poderia haver câmaras descentralizadas 
em vários Estados do Brasil, para facilitar o acesso à 
Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, até porque, 
Sr. Presidente, o gargalo da Justiça Federal não está 
nos Tribunais Regionais Federais, está na Justiça de 
primeira instância.

Vejamos aqui estatística de 2011. Os Juizados 
Especiais Federais, cuja criação foi uma grande con-
quista desta Casa, em 2011, receberam 1.263.084 
novas ações e mantiveram um estoque, para o ano de 
2012 – não temos a estatística final desse julgamento 
–, de 1.715.714 processos. Portanto, não é o gargalo 
dos Tribunais Regionais Federais. O gargalo é criar 
mais Juizados Especiais, a fim de facilitar o acesso 
do cidadão comum à Justiça Federal especializada.

Sr. Presidente, não é justo que se criem novos 
tribunais sem se ouvir a cúpula do Poder Judiciário, 
encarnada sobretudo na figura do Supremo Tribunal 
Federal. Seria um absurdo se o Poder Executivo apre-
sentasse alguma proposta para alterar mecanismos de 
funcionamento desta Casa, ou se fôssemos alterar Mi-
nistérios do Poder Executivo. Essa emenda peca pelo 
vício de inconstitucionalidade.

Além do mais, é um absurdo que não se ouça a 
cúpula do Poder Judiciário a respeito da real necessi-
dade dessa emenda constitucional. É um contrassenso. 
Nesse sentido, a carta que o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal dirigiu ao Presidente Henrique Alves, 
nessa segunda-feira, deveria ser levada em conta por 
esta Casa, em respeito, que todos nós devemos ter, 
independente de posições pessoais, à figura altaneira 
do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, pela inconstitucionalidade e pelas 
razões de mérito equivocadas, devemos votar contra 
a aprovação desta proposta de emenda.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há re-

querimento sobre a mesa. Pede-se o encerramento da 
discussão. É assinado pelos Líderes do Democratas, 

do PSD, do PSDB, do PR. Na verdade, são dois reque-
rimentos, mas ambos com o mesmo teor.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. PRESIDENTE: 

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 178 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, o encerramento da discussão, da PEC 
544/2002 em apreciação em Plenário.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2013. – 
Abelardo Lupion, Vice-Líder do Democratas; 
Marcos Montes, Vice-Líder do PSD.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 157, § 3º do RICD, o encerra-
mento da discussão e do encaminhamento de 
votação da PEC 544-B/ 2002.

Sala das Sessões, em 3 de abril de 2013. 
–. Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, 
PRTB; Carlos Sampaio, Líder do PSDB.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para fa-
lar contra, tem a palavra o Deputado Vieira da Cunha.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, 
eu assomo à tribuna para reafirmar a posição que já 
manifestei quando da votação em primeiro turno desta 
matéria. Como representante do Estado do Rio Gran-
de do Sul, votei contrariamente à PEC. Agora, no se-
gundo turno, vou votar novamente contra, por várias 
razões, mas eu quero destacar aquela que me parece 
fundamental.

Estamos criando o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, com sede em Curitiba e com jurisdição em 
três Estados da Federação: Paraná, que, como disse, 
vai abrigar a sede; Santa Catarina, Governador Espe-
ridião Amin; e Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, que hoje atende aos três Estados 
do Sul – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
–, ficará isolado, como disse há pouco o Deputado 
Paes Landim desta mesma tribuna, atenderá apenas 
e tão somente à circunscrição do Rio Grande do Sul.

Alguns poderão dizer: “Mas por que estás con-
tra? Os processos vão andar mais rápido, a população 
gaúcha vai ser mais bem atendida!” Tomara que eu 
esteja enganado, mas a minha convicção é de que, a 
médio e longo prazos, o jurisdicionado do Rio Gran-
de do Sul vai perder. Por quê? Na hora de distribuir 
os recursos, que são sempre insuficientes, na hora 
de fazer os concursos para prover os cargos neces-
sários ao bom atendimento da população, quem será 
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priorizado? Um tribunal isolado, Deputado Chinaglia, 
lá no Sul do Brasil, que atende apenas um Estado, ou 
outros Tribunais Regionais Federais, como esse com 
sede em Curitiba, que vai atender três Estados e um 
contingente muito maior da população?

É óbvio, é evidente, que o Rio Grande do Sul vai 
perder a médio e longo prazos. Esse discurso de que 
vamos ficar cuidando só do nosso Estado, de que os 
processos vão andar com maior celeridade não se 
sustenta e não vai se sustentar. Repito: tomara que 
eu esteja equivocado! Sinto que a proposta vai passar, 
como ocorreu no primeiro turno. Tomara que eu esteja 
equivocado e que todos ganhemos! 

Sei que esse é um assunto que interessa a outras 
regiões, sei que, em relação a outras regiões do País, 
há a posição de que vai melhorar o funcionamento 
dos Tribunais Regionais Federais. Por isso, respeito e 
entendo a posição daqueles que já se manifestaram a 
favor da proposta no primeiro turno, mas sou obrigado 
a chamar a atenção dos meus colegas de Parlamento 
eleitos pelo Rio Grande Sul para essa realidade. Há 
uma evidente perda de poder político do Rio Grande 
Sul em relação ao Paraná, na medida em que a sede 
de um importante Tribunal Regional Federal se trans-
fere – isso é fato – de Porto Alegre para Curitiba.

Parabéns aos colegas que representam o Para-
ná, que estão no seu legítimo direito de defender os 
interesses do seu Estado. Mas permitam-me que eu 
aqui cumpra o meu dever de defender os interesses 
do Rio Grande, dos jurisdicionados do meu Estado, 
da população que bate nas portas do Poder Judiciário 
Federal e que quer e merece ser atendida com pres-
teza, com maior celeridade. Mas distribuir a jurisdição 
dessa maneira irracional, desequilibrada, não vai re-
solver o problema.

Por isso, Sr. Presidente, colegas Deputados, eu 
reafirmo, reitero o meu voto contrário à aprovação da 
PEC, concluindo com um chamamento aos meus co-
legas, pelo menos aqueles que representam, como eu, 
o Estado do Rio Grande do Sul honrosamente nesta 
Casa, para que votemos contrariamente, no mérito, a 
esta PEC.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para falar 

a favor do requerimento de encerramento da discussão, 
tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estamos defendendo o fim desta discus-
são. E por quê? Porque, na votação em primeiro turno, 
os acordos foram realizados, todas as dúvidas foram 
sanadas para que hoje, no segundo turno, aqui hou-
vesse uma votação mais tranquila, mais transparente, 

a fim de que pudéssemos dar ao País – faremos isto 
– a certeza de que a democracia vai dar ao cidadão 
brasileiro o acesso à Justiça.

Se nós temos aqui um parecer em que alguém 
diz que o Ministro Joaquim Barbosa falou de forma di-
ferente, respeitemos a palavra dele e a vontade dele. 
Mas nem sempre nós concordamos com as decisões 
dele, nem sempre. E também ele não precisa concordar 
com as nossas decisões. Nós temos o poder constituin-
te derivado, temos o poder acima de qualquer poder, 
que é a proposta de emenda à Constituição, e é por 
aí que vamos caminhar.

Há o argumento de que o Rio Grande do Sul vai 
perder. Ao contrário. Se vai haver desafogo, se vai dimi-
nuir o número de processos, se vai ter mais agilidade 
o Tribunal do Rio Grande do Sul, o que vai perder? Só 
vai ganhar. Assim vai ser na Bahia, assim vai ser em 
Minas Gerais, assim vai ser no Amazonas, assim vai 
ser em todos os Estados brasileiros.

Portanto, a PEC 544, do eminente e então Sena-
dor Arlindo Porto, aqui aprovada e apoiada por todos, 
vai no melhor sentido de fazer com que tenhamos aqui 
nosso papel cumprido. Antes se dizia, ou se diz ain-
da, que o Parlamento se omite, não toma decisões, e 
que a Justiça então as toma. Agora não, nós estamos 
tomando a decisão afora do que acontece na Justiça, 
porque é do nosso direito, é do nosso legítimo direito 
e dever de aqui constituir medidas que venham a me-
lhorar a vida do povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, esta proposta de emenda 
constitucional conta com o apoio do Conselho Nacional 
de Justiça, conta com o apoio do Conselho Federal da 
OAB e com a do Paraná, que por tantas vezes aqui 
esteve, conta com o apoio de tantas outras entidades, 
como a Associação dos Juízes Federais.

A quem mais perguntar? Que se pergunte a quem 
representa o povo, e quem representa o povo está 
aqui para dar apoio, votar esta PEC e, com ela, dizer 
“sim” ao Brasil, dizer “sim” a quem precisa da Justiça 
Federal, que ela, sim, vai trazer definitivamente aquilo 
de que mais precisamos: o acesso à Justiça por meio 
da Justiça Federal.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação o requerimento de encerramento da discussão.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, era 

um e um... Seria V.Exa. para substituir. Nós escalare-
mos V.Exa. para missão tão honrosa quanto.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação o requerimento de encerramento de discussão.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)
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APROVADO.
Aprovado por quase a unanimidade.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há sobre 

a mesa requerimento do Deputado Cláudio Puty, do 
PT do Pará, pedindo que a votação da PEC seja feita 
artigo por artigo.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 189, §4º, 

combinado com o artigo 117, inciso XIII, RICD, 
que a votação da PEC nº 544, de 2002, seja 
feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, Cláudio Puty, PT/PA.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para fa-
lar a favor, com a palavra o Deputado Cláudio Puty, 
e, para falar contra, Deputados Abelardo Lupion ou 
Eduardo Azeredo. Acho que é o Deputado Abelardo 
Lupion agora. Pode ser?

O SR. CLÁUDIO PUTY – Sr. Presidente, houve 
um problema com o painel e talvez fique prejudicada 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Se V.Exa. 
olhar ali embaixo verá que o painel está funcionando 
perfeitamente.

O SR. CLÁUDIO PUTY – Já posso iniciar meu 
pronunciamento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Seu tem-
po já iniciou há 16 segundos.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Gostaria que o tempo fosse contado a partir 
de agora, por favor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós esta-
mos fazendo uma batalha que pode parecer solitária, 
mas eu conversei com diversos Parlamentares aqui, 
neste plenário, e diversos Parlamentares, Deputados e 
Deputadas, apesar de ainda não terem se pronuncia-
do aqui, concordam com a justeza e com a correção 
dos argumentos apresentados por mim e por outros 
Parlamentares que consideram a aprovação desta 
PEC aqui, hoje, uma medida açodada que demonstra 
uma preocupação de alguns setores desta Casa única 
e exclusivamente com a criação de tribunais em seu 
Estado, sem uma visão sistêmica do que deveria ser 
o acesso à Justiça, como se simplesmente o acesso 
à Justiça fosse apenas na segunda instância.

Ao mesmo tempo em que usam o argumento de 
acesso à Justiça, ignoram os pedidos feitos há muitos 
anos, os acordos feitos há muitos anos.

A PEC que está sendo votada no Senado preser-
va os Tribunais criados por essa PEC e adiciona outros 
Tribunais em Estados do meio Norte, o que permitiria 
uma distribuição mais equilibrada.

Infelizmente, nós estamos num debate que mais 
parece uma patriotada. E normalmente os debates 
desse tipo não acabam bem, porque causam ações de 
inconstitucionalidade, geram a fragilidade do próprio 
Congresso ao não permitir acordos que contemplem 
um maior equilíbrio federativo.

Como eu disse anteriormente, não vale o argu-
mento de que o equilíbrio federativo só serve para uns 
e não serve para outros. Ou é para todos nós ou nós 
devemos manter como está.

Àqueles que nos assistem na TV Câmara, há um 
questionamento por parte da assessoria, por parte de 
um bom número de Parlamentares acerca da consti-
tucionalidade desta medida.

Até o momento, eu falei do mérito: a distribuição 
de tribunais prejudica os que já têm TRF, como o Rio 
Grande do Sul, e não contempla Estados onde os ci-
dadãos e as cidadãs merecem ter acesso a instâncias 
recursivas mais próximas de suas casas. Portanto, be-
neficia alguns e prejudica a muitos. Esse é o mérito.

E é por isso que eu estou aqui. Não para preju-
dicar o Paraná, não para prejudicar outros Estados, a 
Bahia, mas para dizer que não é justo beneficiarmos 
alguns e prejudicarmos outros Estados, como os pró-
prios Parlamentares da bancada gaúcha se pronun-
ciaram aqui, anteriormente, contra as preocupações 
do Distrito Federal, do Maranhão, do Amapá, do To-
cantins, entre outros Estados.

Essa preocupação se soma a preocupações de 
ordem constitucional que são levantadas em carta en-
caminhada pelo Presidente do Supremo a esta Casa. 
E eu me pergunto: se uma das seccionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil, se um dos Parlamentares 
decidir entrar com uma ADIN contra essa PEC, qual 
será a decisão do STF?

Além do fato de que nós temos, obviamente, 
uma inadequação orçamentária e financeira, porque 
ela não foi contemplada nessa PEC. E está aí a prin-
cipal fragilidade desta e da sua versão no Senado, à 
medida que estamos criando cargos, estamos criando 
tribunais, com prazo de 6 meses e não há previsão na 
LDO, na LOA para sua consecução. Então, nós esta-
mos aqui vendendo algo que não podemos entregar.

Por isso, senhoras e senhores, eu estou aqui utili-
zando os instrumentos regimentais, como Parlamentar, 
não sendo Vice-Líder, não podendo pedir verificação 
de quorum, mas usando meu mandato para chamar 
atenção para os vícios dessa PEC e para a injustiça 
que está sendo perpetrada.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Lupion, contra o requerimento.

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Sem re-
visão do orador.) – Homenageando o grande brasilei-
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ro Arlindo Porto, que nos brindou com essa PEC, eu 
gostaria de dizer muita coisa, mas agora só tenho uma 
palavra para dizer: “sim”!

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vota-
ção o requerimento do Deputado Cláudio Puty, que pede 
que a PEC seja votada no segundo turno por artigos.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Aqueles 
que forem favoráveis permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para en-

caminhar a votação, Deputado Cláudio Puty, contra-
riamente. Para encaminhar a votação contrariamente.

É o Regimento.
O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
hiperdemocracia do PT conseguiu derrubar o painel. O 
PT está dando um exemplo de hiperdemocracia, um 
contra o outro, e agora há um painel a menos aqui.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para en-
caminhar a votação contrariamente, Deputado Cláu-
dio Puty.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é im-
portante respeitar o Regimento, que foi uma conquista 
de muitos que lutaram aqui, nesta Casa para que nós 
tivéssemos uma democracia.

O Parlamento é a Casa do direito da maioria, 
mas do respeito da minoria. É a Casa do debate. Os 
que reclamam açodadamente, que querem atropelar, 
acelerar, não sabem quantos lutaram aqui para que 
nós tivéssemos o direito à voz, o direito a mecanismos 
de obstrução, os direitos regimentais que fazem com 
que esta Casa seja valorizada.

Nós não estamos numa fábrica. Nós estamos no 
Parlamento, e os mecanismos regimentais são feitos 
para isso. E viva o nosso Regimento! Eu vou usar to-
dos os instrumentos que forem necessários para fazer 
valer a minha opinião e não admito que sejam feitos 
pronunciamentos contrários, porque, na realidade, isso 
é um direito que me assiste como Parlamentar.

Não é a democracia do PT, não é a democracia 
do PSDB, é a democracia de todos nós, que constru-
ímos, depois da Constituinte de 1988, esses meca-
nismos aqui.

Portanto, não cabem comentários jocosos em 
relação ao meu direito de obstrução e ao meu direito 
de fazer valer a opinião que é minha, mas é de outros 
Parlamentares desta Casa cujos votos estarão regis-
trados no painel, em alguns momentos, lembrando que 
essa PEC precisa de uma maioria qualificada para ser 
aprovada em segundo turno.

Gostaria de chamar a atenção das Sras. e Srs. 
Deputados que este Deputado que lhes fala não é 
contrário à criação de tribunais no Paraná e na Bahia. 
Eu gostaria de saudar os membros da OAB aqui pre-
sentes. Eu não sou contrário à criação de tribunais.

O que eu estou dizendo é que há dúvidas acerca 
da constitucionalidade desta emenda e que o fato de 
nós não termos acordo político e o fato de nós termos 
uma posição contrária à do Governo Federal a essa 
emenda fragilizam o seu trâmite, porque o atropela-
mento de Unidades da Federação tem se mostrado 
contraproducente – e a votação dos royalties atrope-
lando o Rio de Janeiro foi um exemplo disso. Aqueles 
que aqui em cima celebravam a derrota do relatório 
do Deputado Zarattini foram derrotados anteriormen-
te. A Nação saiu menor. Este Parlamento saiu menor. 
Então, devagar com o andor que o santo é de barro.

Vamos parar de legislar olhando simplesmente 
para os nossos Estados. São necessários acordos 
que garantam certo equilíbrio federativo, sem dúvida 
nenhuma.

Portanto, tendo feito essas considerações acerca 
do método que desempenhamos até aqui, que fragiliza 
o processo legislativo, mesmo que tudo isso seja re-
solvido – e tomara que seja resolvido, porque eu torço 
para que esses tribunais sejam criados e eu torço para 
estar errado: eu torço para que o Rio Grande do Sul 
não seja prejudicado, eu torço para que o Maranhão 
não seja prejudicado, eu torço para que o Amapá não 
seja prejudicado, eu torço para que Tocantins não seja 
prejudicado, eu torço para que o Distrito Federal não 
seja prejudicado –, com um pouquinho de paciência, 
com a PEC que está sendo votada no Senado, pode-
remos ter a contemplação dos interesses federativos 
que aqui estão sendo ignorados, ou ridicularizados, ou 
tratados simplesmente como a defesa de interesses 
provincianos.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir 
encarecidamente aos Parlamentares aqui presentes 
que, ao criarmos essa despesa enorme com a criação 
de novos tribunais, com a criação dessa quantidade 
enorme de cargos, pensemos nos impactos.

E, se resolvermos realmente criar, pelo menos 
criemos de maneira sistêmica, pensando na Federação 
como um todo e não numa corrida de cavalos. Deve-
-se considerar os limites orçamentários, sem querer 
abocanhar de maneira mais célere, com acordos que 
contemplem apenas uma parte dos Estados, atrope-
lando outras Unidades da Federação.

Portanto, senhoras e senhores, gostaria de pedir 
o voto e a compreensão, porque eu não sou contra os 
tribunais, mas defendo a ampliação...

(O microfone é desligado.)
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 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Amauri Teixeira, para falar a favor 
da matéria.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – A descentralização favorece todos os 
Estados, favorece o povo, favorece a democracia. Eu 
sou a favor.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a pa-
lavra o Deputado Dudimar Paxiuba, do PSDB. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Paes Landim. (Pausa.) 
É para encaminhar contrariamente apenas.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, encaminho “não” porque é 
um grave vício de inconstitucionalidade e é, de certa 
maneira, uma violação à autonomia de um Poder da 
República, que é o Poder Judiciário.

“Não”, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Eduardo Sciarra, para falar a fa-
vor. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Rodrigo de Castro. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o outro nome de 
Minas, disse Tancredo Neves, é liberdade.

“Sim”.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-

tação a Proposta de Emenda à Constituição nº 544, 
de 2002, em segundo turno.

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias – ADCT é acrescido dos seguin-
tes §§ 11 e 12:

“Art.27.  .................................................
§ 11. São criados, ainda, os seguintes 

Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, 
com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e 
jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, 
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Ge-
rais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, 
Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da 
Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede 
em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdi-
ção nos Estados do Amazonas, Acre, Rondô-
nia e Roraima.

§ 12. Os Tribunais, a que se refere o § 
11, deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da promulgação desta Emen-
da Constitucional, observado, quanto à sua 
composição, o estabelecido nos incisos I e 
II do art. 107 da Constituição Federal.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua promulgação.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“sim”, e pede a seus Deputados que venham a plená-
rio para votar pelos Tribunais Federais. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PT?

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há vi-
sivelmente uma divisão na bancada sobre este tema. 
Em função disso, a orientação do PT é de liberação 
da bancada. 

Mas estamos chamando toda a bancada para 
votar. Essa é uma matéria constitucional, e eu pesso-
almente votarei a favor, porque acho que a matéria é 
fundamental. Mas a orientação no painel do PT é de 
liberação da bancada, para que cada Deputado possa 
votar a partir de sua própria orientação. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PMDB.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, conclamo todos os 
Deputados do PMDB a que venham ao plenário para 
votar esta matéria importante. Mas, como há posições 
antagônicas dentro da bancada, a orientação da Li-
derança é no sentido de liberá-la. Portanto, liberada. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PSDB.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
tem absoluta clareza de que a PEC nº 544 traz um 
enorme benefício não só para Minas Gerais, para a 
Bahia, para o Rio Grande do Sul, mas para todo o 
Brasil. Esse processo vai agilizar a Justiça Federal. 
Os outros Estados também ganham.

Portanto, diferentemente do PT e de outros que 
ficaram em cima do muro, o PSDB, que não está em 
cima do muro, vota “sim“, Sr. Presidente, para melhorar 
a Justiça Federal em todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
convoca seus membros para que estejam aqui e vo-
tem a PEC nº 544. 

Eu estava até aqui com o material da AJUFE; o 
Dr. Nino Toldo vem trabalhando muito em cima disso. 
Parabenizo a AJUFE. 
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Nós votamos e encaminhamos o voto “sim”, e con-
vidamos os Parlamentares para virem aqui, pelo Brasil!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PP, Deputada Cida Borghetti?

A SRA. CIDA BORGHETTI (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Pelo Paraná e pela Bahia, 
Sr. Presidente, o Partido Progressista orienta “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSD, Deputado Marcos Montes.

O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD, pela 
eficiência, e por Minas Gerais, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PMDB 
também liberou a bancada?

O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, Sr. Presidente. 
O PMDB libera a sua bancada. O meu voto pessoal é 
favorável, mas o PMDB libera sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSB?

O SR. ISAIAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSB, em homena-
gem ao nosso ex-Governador, Senador, Arlindo Porto, 
e em favor do contribuinte que está sendo onerado, 
nós votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PDT, Deputado Miro Teixeira?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, o Deputado Vieira da 
Cunha, num candente discurso, daquela tribuna, nos 
levou a liberar a bancada. 

Entre nós, existe dúvida sobre a constitucionalida-
de dessa emenda constitucional, por força do disposto 
no art. 96, inciso II, alínea “c”, combinado com o art. 
60 da Constituição, que diz que não pode ser objeto 
de deliberação proposta tendente a abolir (isso está 
no inciso III) a separação dos Poderes. 

Por isso, nós vamos liberar a bancada. Os De-
putados que votarem “sim” entendem que o Supremo 
Tribunal Federal está lá mesmo para resolver esse tipo 
de dúvida. Essa chamada judicialização é benfazeja. 
Eu agradeço a Deus por termos essa possibilidade da 
judicialização dessas dúvidas, porque todos estamos 
submetidos à Constituição.

No PDT a questão é liberada.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Já es-

tamos votando. Mas só uma observação. Há 13 anos 
tramita essa PEC tratando de um tema relevante. O 
Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de 
Justiça não encaminharam nenhuma proposta a esta 
Casa. Muitas vezes, eles judicializaram porque nós nos 
omitimos. Agora, na verdade, nós estamos legislando 
talvez porque eles não tenham tomado as medidas 

inerentes a sua função, que é distribuir melhor a Jus-
tiça no Brasil. Então, é natural que essas pendências 
se resolvam lá mesmo, na Suprema Corte brasileira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Agradecendo essa observação 
de V.Exa., eu acrescento o seguinte: eu jamais perce-
bi o Poder Judiciário legislando. A jurisdição é inerte. 
Ela é acionada, isso, sim. Sempre que nós deixamos 
de fazer alguma lei é porque nós quisemos deixar de 
fazer uma lei. Apenas isso.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o Bloco PV/PPS?

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
PV/PPS, neste dia histórico, encaminha o voto “sim”, 
pela criação dos TRFs do Amazonas, Bahia, Minas e 
Paraná. Assim como fizemos na primeira votação, lem-
bro que a matéria já passou pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Ou seja, não há que se discutir sua 
constitucionalidade. 

No mérito, quanto ao acesso à Justiça, o Bloco 
encaminha “sim”. Vamos dar aos brasileiros esta gran-
de vitória, a vitória da Justiça nesta noite!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSC?

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por uma 
questão de justiça, o PSC encaminha o voto “sim”, 
porque tem certeza de que o reduzido número de tri-
bunais hoje é o principal responsável pelo atraso do 
julgamento dos processos no âmbito dos Tribunais 
Regionais Federais.

Esta medida é importantíssima para viabilizar 
maior acesso, maior celeridade e maior eficiência na 
prestação jurisdicional no âmbito da Justiça Federal.

Então, em nome do PSC, nós queremos convo-
car todos os nossos Deputados.

Quero fazer aqui, Sr. Presidente, referência aos 
Deputados do Paraná, os Deputados Professor Sér-
gio de Oliveira, Ricardo Arruda e Nelson Padovani, 
aos Deputados licenciados Edmar Arruda e Ratinho 
Junior. Todos solicitaram que nós votássemos “sim”, 
como também Deputados de outros Estados, como 
Minas Gerais, Bahia, Amazonas, e os do meu Estado 
de Sergipe, que são contemplados.

Então, por uma questão de justiça com este País, 
o PSC cumpre com seu papel e vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – PCdoB.
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB, como fez no primeiro turno, votará “sim”, por 
compreender que o Poder Legislativo, hoje, mais uma 
vez, cumpre o seu papel. No Brasil não há poder mo-
derador. 

Com todo o respeito ao egrégio Supremo Tribunal 
Federal, esse é um direito do Parlamento brasileiro. E 
estaremos a servir melhor à população brasileira com 
a facilitação do acesso à Justiça. 

O voto do PCdoB é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PRB?
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota 
e encaminha o voto favorável a esta PEC nº 544, por 
entender que é importante para o Nordeste, principal-
mente para o meu Estado, que haja mais um tribunal 
que possa minimizar o sofrimento das pessoas. O PRB 
entende que é importante, sim, esta votação, com apro-
vação, para que as pessoas possam ter acessibilidade 
aos tribunais federais.

O PRB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PMN?

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro alertá-lo sobre o painel. Nós não temos certeza, 
quanto ao lado direito, se o nosso voto está sendo 
registrado ou não. O painel está apagado, e nós não 
temos certeza sobre se a nossa votação está sendo 
registrada ou não.

Eu quero liberar a bancada do PMN. Mas, pes-
soalmente, em nome da democratização da Justiça 
brasileira, votarei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para quem 
quiser se informar, Deputado, digo que está tranquilo 
por ali. Houve um problema técnico, mas não há ne-
nhum comprometimento da votação. Aqui embaixo e 
ali ao lado está tudo tranquilo. 

Então, não há nenhum tipo de comprometimen-
to da votação – e a Mesa está acompanhando. V.Exa. 
está vendo que a evolução da votação está bastante 
tranquila. Não há nenhum prejuízo; houve apenas um 
problema técnico.

Como vota o PSB?
O SR. ISAIAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB, em 

detrimento à divergência dos Parlamentares do Parti-
do, libera a votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PEN?

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PEN-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”, 
Sr. Presidente. O PEN vota pela Justiça Federal do Pa-
raná, Bahia e Minas. Por uma questão de eficiência e 
de agilidade, o PEN vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota a Minoria?

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
é uma decisão correta, lúcida e racional, pois descen-
traliza serviços. O PSDB vota fechado, vota “sim”. Aliás, 
diferente do PT, que liberou a sua bancada.

Nesse quesito, quero fazer justiça ao trabalho 
do Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia. Re-
conhecendo o seu empenho, vemos que chegamos 
a este ponto. Parabéns, Deputado Amauri Teixeira! E 
parabéns a Bahia! Relembro a luta do ex-Governador 
Paulo Souto pela criação do TRF do nosso Estado. 
Digo, mais uma vez, que, diferente do PT, que liberou 
a sua bancada, o PSDB vota fechado, com convicção; 
vota “sim”, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o Governo?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais pa-
res, primeiro, quero registrar que a base do Governo 
também está dividida com relação ao tema. A posição 
do Governo é contrária a esta matéria pela razão que 
tentarei, de forma breve, resumir. 

Primeiro, preocupa-nos legislar, corriqueiramente, 
por meio de Proposta de Emenda Constitucional. Nós 
temos outra preocupação, neste caso específico, que 
é a seguinte: ao se propor uma emenda à Constitui-
ção, buscou-se contornar – na nossa opinião, não de 
forma suficiente – o vício de iniciativa. A Constituição 
é clara: esta é uma iniciativa do STJ.

Terceiro argumento: não podemos imaginar, numa 
Federação, que tenhamos dinheiro para fazer tudo 
aquilo que seja necessário. A indagação é a seguinte: 
esta é de fato a maior prioridade dos pobres brasilei-
ros? Avaliamos que não, até porque do próprio Supre-
mo, através do seu Presidente, vem uma sugestão: 
poderíamos, para facilitar a vida das pessoas, fazer 
câmara setorial.

Quarto elemento: o gargalo da Justiça brasileira 
está na Primeira Instância, onde há acúmulo de tra-
balho e de processos.

Por isso, o Governo orienta “não”.
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 O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Pelo PV, Sr. Presidente, 
só para transmitir uma nota que acabamos de colocar 
na Internet sobre o assassinato de José Cláudio e Ma-
ria do Espírito Santo.

Começou o julgamento, hoje. Esse assassinato 
aconteceu no dia da votação do Código Florestal. Eram 
extrativistas ligados ao desenvolvimento sustentável e 
que foram brutalmente assassinados. Queremos que 
a justiça seja feita e que os culpados por esse brutal 
assassinato recebam uma punição exemplar.

A imprensa internacional está em Marabá. To-
dos acompanham o julgamento desta que foi uma das 
maiores tragédias que houve. E nós queremos, o PV 
deseja que esse julgamento se transforme numa re-
ferência, para que outros acontecimentos como esse 
não se repitam.

Gostaria que V.Exa. autorizasse a divulgação da 
nota do nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está au-
torizado.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR: 
Nota
Assassinato de José Claudio e Maria do Espírito 

Santo em julgamento
O Partido Verde acompanha com preocupação 

e expectativa o julgamento iniciado, hoje (3), dos três 
acusados da morte do casal de extrativistas e ambien-
talistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo, assas-
sinados há dois anos na Gleba Ipixuna, interior do Pará.

Este bárbaro crime ocorreu no mesmo dia em 
que a Câmara dos Deputados votava a proposta de 
modificações no Código Florestal, que abriu brechas 
definitivas na lei, permitindo mais desmatamentos em 
áreas de proteção ambiental e de reserva legal, além de 
anistiar quem havia desmatado ilegalmente até 2008, 
entre outras alterações no texto de 1965.

Ao receber a notícia do crime, como líder do Par-
tido Verde, fiz um apelo da tribuna à presidente Dilma 
para que ela vetasse o texto, em homenagem não só 
à memória do casal, mas também à memória dos que 
estão vivos, das futuras gerações. Fui vaiado por ru-
ralistas, enquanto lia o texto emocionado do jornalista 
Felipe Milanez, que já havia denunciado as ameaças 
de morte que o casal vinha sofrendo.

Este julgamento, que acontece em Marabá e está 
tendo cobertura internacional, merece toda a nossa 
atenção, por ser emblemático, diante dos desdobra-
mentos da aprovação do novo Código Florestal que, 
na verdade, se transformou em Código do Agronegó-
cio, considerando os retrocessos em nossa legislação 
ambiental.

A implantação das novas regras contidas na lei 
não está ocorrendo da forma como gostaríamos, com 
a criação de um cadastro rural e a recuperação das 
áreas degradadas. Os efeitos já se fazem sentir, como 
indicam os dados divulgados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Especiais (INPE), na semana passada, 
que apontam para o aumento dos desmatamentos na 
Amazônia, bem como o estudo da UFMG, que estima 
uma queda na recuperação de áreas de florestas de 
58% em todo território Nacional. No rastro dessa des-
truição, a grilagem de terras tomará corpo, e com ela, 
a violência contra aqueles que lutam pela sustentabi-
lidade, como aconteceu com José Claudio e Maria do 
Espírito Santo.

O Partido Verde espera que os responsáveis pela 
morte do casal sejam exemplarmente punidos. Não 
aceitamos a impunidade, que vai gerar mais violência 
e insegurança nessa região.

Sarney Filho
Líder do Partido Verde.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado Paulo Abi-Ackel tinha sido chamado para falar, 
mas esta Presidência acabou passando a palavra ao 
Deputado Abelardo Lupion. Agora concede a palavra 
a S.Exa. nesta votação. Depois, iremos tentando, de 
forma equilibrada, passar a palavra a outros oradores, 
para falarem sobre o tema aqui exposto. Os Deputa-
dos Rosinha e Átila Lins vão falar em seguida, e assim 
sucessivamente.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Parla-
mentares, Sr. Presidente da Câmara, Deputado André 
Vargas, eu subo à tribuna para falar, de forma breve, 
sobre um tema que já está claro na cabeça e na mente 
de todos os colegas Parlamentares. 

Todos sabemos, mesmo aqueles que não têm 
formação no Direito, que o Poder Constituinte é do Con-
gresso Nacional. Foi em 1988, na Constituinte, que esta 
Casa, o Congresso Nacional, fazendo uso do poder que 
lhe foi outorgado pelo povo, criou o atual sistema do 
Judiciário. Ora, portanto, é agora necessário, fazendo 
uso das mesmas atribuições, ajustar o funcionamento 
da Justiça Federal aos tempos modernos.

Portanto, que me perdoem as Sras. e Srs. Par-
lamentares que me antecederam nesta ou em outras 
tribunas, mas é um verdadeiro absurdo dizer que esta 
PEC fere a Constituição Federal.

Todos sabem, Sras. e Srs. Parlamentares – àque-
les que não sabem basta pesquisar um pouco –, que 
proposta de emenda constitucional é de iniciativa exclu-
siva do Legislativo ou do Executivo, não é de iniciativa 
do Poder Judiciário. Eu não sei como vozes discordantes 
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de algo tão claro possam ser reverberadas nos jornais 
ou nas televisões de todo o Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, esta é a Casa que representa o povo. É o povo, 
com o poder que lhe foi dado, representado aqui pelos 
seus Deputados e Senadores, é que pode fazer as de-
vidas e necessárias emendas à Constituição Federal.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, quero também discordar do eminente Líder do 
Governo, o Deputado Arlindo Chinaglia. É, sim, meu 
caro Líder do Governo, prioridade absoluta para a Na-
ção brasileira que o povo, sobretudo o mais carente, 
tenha acesso a uma justiça célere, a uma justiça que 
funcione e que não viva, todo o tempo, a julgar apenas 
aqueles que têm condições de pagar a advogados ca-
ros, principalmente quando se trata de crimes federais 
ou de demandas que versam sobre interesses ligados 
a leis federais, como é o caso de aposentadoria por in-
validez ou por idade, ou muitos outros assuntos, como 
o próprio tráfico de drogas.

Ora, se queremos ser uma nação rica, desenvol-
vida e próspera, a primeira coisa que devemos ter é 
uma justiça que funcione com a agilidade necessária. 
Antes do que isso, ou mais do que isso, é a consciên-
cia das Sras. e Srs. Deputados sobre as suas funções 
mais elementares. E não há o que discutir jamais, em 
tempo algum, que, tendo sido nós, em 1988, aqui nes-
ta Casa, que criamos o sistema do Judiciário Federal, 
não há o que discutir se nós podemos agora adaptá-
-la aos tempos modernos, aos tempos atuais, em que 
todos sabem que a Justiça Federal precisa, e precisa 
muito, ser ampliada, principalmente nos Estados, cujo 
volume de demanda está transformando a vida do 
pobre cidadão, que precisa se valer da Justiça, num 
verdadeiro sacrifício.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, com a cons-
ciência de que cabe ao Congresso Nacional como Casa 
do povo, junto com o Executivo, emendar a Constituição 
Federal, e não ao Judiciário, é que eu peço a V.Exas. 
que votem “sim” à proposta de emenda constitucional 
que cria os Tribunais Regionais Federais do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, o 

Partido da República...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 

minuto.
O SR. ÁTILA LINS – Um minuto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós vamos 

passar a palavra com equilíbrio. Há alguma mudança 
de orientação de bancada? Está tudo certo? (Pausa.)

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
só para convocar os membros do partido para que 

venham ao plenário, e a bancada mineira, também. 
Estou sentindo falta de muita gente da bancada minei-
ra. Pedimos à bancada mineira que venha para votar 
“sim” à PEC 544. 

Muito obrigado, Presidente André Vargas. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 

a palavra ao Deputado Jutahy Junior, para dar uma in-
formação importante à Casa. Trata-se de uma nota de 
falecimento. Em seguida, terão a palavra os Deputados 
Dr. Rosinha e Átila Lins.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muita 
tristeza, recebi a notícia hoje do falecimento do ex-
-Deputado Sampaio Dória, de São Paulo. Ele foi Re-
lator-Geral do Orçamento em 2001, um excepcional 
homem público que exerceu a função de Vereador em 
São Paulo, Presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo, Presidente da TELESP. Ele completaria 68 anos 
de idade no dia 30 de abril. 

Deixa esposa e dois filhos. Acima de tudo, foi um 
homem honrado, trabalhador, digno, que exerceu seu 
mandato pelo PSDB. Acredito que historicamente tenha 
sido o único Deputado do PSDB relator do Orçamento 
como Deputado.

Quero falar da minha tristeza e comunicar este 
fato à Casa, aos amigos, aos conhecidos de Sampaio 
Dória. É uma tristeza ter que comunicar este fato ao 
Plenário e ao País, porque sabemos das amizades que 
ele construiu ao longo da sua vida, da sua história, ele 
que foi um exemplo como cidadão, homem público e 
Parlamentar. 

Esta é a comunicação triste que eu faço, a do 
falecimento do ex-Deputado Carlos Eduardo Sampaio 
Dória, que nasceu em 30 de abril de 1945, em São 
Paulo, advogado, filho de Osmar Sampaio Dória e de 
Lúcia Goulart Sampaio Dória. 

Faço este comunicado com tristeza, por um ami-
go querido que se foi.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, eu quero aproveitar esta oportunidade para 
registrar a visita que o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, fez esta Casa. 

S.Exa. participou de uma audiência pública reali-
zada por três Comissões: a Comissão de Seguridade 
Social, a Comissão de Fiscalização e a de Defesa do 
Consumidor. A reunião durou quase 5 horas. O Minis-
tro fez uma exposição de 60 minutos sobre 21 temas 
que passamos a ele com antecedência, e respondeu 
a todas as perguntas que lhe foram feitas. Alguns Par-
lamentares, infelizmente, por outras demandas, por 
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outras reuniões em outras Comissões, não puderam 
ficar até o final. Mas todas as respostas foram dadas.

O principal questionamento foi dizer que o nosso 
Governo, o Governo da Presidenta Dilma Rousseff, e 
o Ministro Padilha não estão privatizando o SUS. Isso 
não é verdade, uma vez que, ao final, o Ministro res-
pondeu a todos os questionamentos, e esse foi um 
dos questionamentos que mais ocupou a sua agenda. 

Disse o Ministro que em nenhum momento pas-
sou pela cabeça do Governo ou da Presidenta Dilma 
a desoneração fiscal de seguro-saúde ou de qualquer 
um, de empresa, em desfavor do Sistema Único de Saú-
de. Aliás, ele até adiantou quanto foi pago nos últimos 
anos, principalmente no ano passado, de restituição 
do seguro-saúde para o SUS.

A vinda do Ministro foi extremamente positiva 
para esta Casa e para todos os Parlamentares, porque 
S.Exa. repassou informações importantes, não só de 
como funciona hoje o Ministério, mas também sobre 
os projetos que há para o futuro.

O SR. ÁTILA LINS – Presidente.
O SR. REGINALDO LOPES – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Átila Lins. O fato é que nós temos 
uma ordem aqui.

O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos to-
dos os Deputados da Região Norte, do Amazonas, 
do Acre, do Amapá, de Roraima, de Rondônia e até 
mesmo do Pará. Esta PEC, Sr. Presidente, cria o Tribu-
nal Regional da Região Norte, com sede em Manaus. 
Vamos descentralizar. Vamos acabar com o gigantis-
mo da injustiça. Vamos fazer com que as questões da 
Região Norte sejam resolvidas na Região Norte, sem 
a necessidade de ter que recorrer ao Tribunal Regional 
Federal em Brasília, numa longa distância.

Portanto, eu convoco todos os Deputados do 
Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia, do 
Amapá, do Pará, de Tocantins, todos os Deputados 
da Região Norte, para que venham ao plenário para 
votar “sim” à PEC 544!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Pastor Eurico. Depois, os Deputados Reginaldo Lopes, 
Inocêncio Oliveira e Esperidião Amin, que tinha saído. 

O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de pontuar nesta tarde o que aconteceu na Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias. 

Apesar de tantos movimentos contrários, hoje à 
tarde tivemos uma reunião saudável, muito boa, pro-
dutiva, oito requerimentos foram aprovados. Estamos 
vendo começar a andar os verdadeiros direitos huma-
nos nesta Casa. 

Agradeço a V.Exa. a oportunidade e parabenizo 
o Presidente Pastor Marco Feliciano pela forma sábia 
com que conduziu nesta tarde a Comissão de Direitos 
Humanos e a eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes, que 
aconteceu de forma correta, séria.

Esperamos produzir muito mais pelo nosso Brasil, 
pela sociedade brasileira, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Depu-
tado Severino Ninho. Depois, falará o Deputado Re-
ginaldo Lopes.

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar da tribuna o aniversário de 
dois jornais pernambucanos, o Jornal do Commercio 
e a Folha de Pernambuco. O Jornal do Commercio 
completa hoje 94 anos de existência, já é quase cen-
tenário, enquanto a Folha de Pernambuco completa 
hoje 13 anos. 

De modo que quero aqui registrar, com muita 
alegria, o aniversário desses órgãos da imprensa per-
nambucana, que muito orgulham a nossa terra pela 
qualidade da publicação, pelo conteúdo, enfim, pela 
luta que vêm travando para se destacarem no cená-
rio nacional.

Parabéns, portanto, ao Jornal do Commercio, 
pelos seus 94 anos, e à Folha de Pernambuco, pelos 
seus 13 anos. 

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, a publicação deste 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
desta tribuna o aniversário de dois jornais pernambu-
canos, no caso, o Jornal do Commercio e a Folha de 
Pernambuco, que completam hoje, respectivamente, 
94 e 13 anos.

O Jornal do Commercio, já quase centenário, 
completa nesta quarta-feira (3) 94 anos com uma lide-
rança consolidada em Pernambuco há mais de duas 
décadas no produto impresso e uma versão na Internet 
cada dia mais integrada aos desafios dos novos tem-
pos. Na versão impressa, o JC vende hoje pelo menos 
70% mais exemplares que o concorrente, sendo líder 
também em assinaturas. A versão on-line cada dia se 
aproxima das demandas dos leitores internautas, nas 
redes sociais e nas mais diversas plataformas.

“Nossa relação entre o jornal impresso e o produto 
‘on-line’ vai ficar cada dia mais forte. Nosso entendi-
mento é que fazemos um só produto, cuja marca é a 
credibilidade, sendo que em ambientes diferentes, em 
plataformas diferentes”, diz Rodolfo Tourinho, Diretor-
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-Superintendente do Sistema Jornal do Commercio 
de Comunicação.

A Folha de Pernambuco, por seu turno, hoje com-
pleta 13 anos de fundação, sendo o segundo jornal 
mais lido e mais vendido do Estado. Além da oferta dos 
tradicionais produtos que integram o jornal, na Folha 
de Pernambuco já é uma realidade a busca cada vez 
maior pela notícia instantânea na web.

As informações divulgadas na Internet através 
da Folha Digital e Blog da Folha, a exemplo da Folha 
de Pernambuco e da Rádio Folha, são marcas de um 
jornalismo isento, de qualidade e credibilidade nesse 
mercado competitivo.

Como leitor assíduo e admirador dos dois jornais 
supracitados, não poderia deixar de registrar o meu 
contentamento pelos aniversários desses importantes 
veículos da mídia pernambucana.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Depu-
tado Reginaldo Lopes. Depois, Deputados Inocêncio 
Oliveira, Esperidião Amin e André Moura.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente. Quero 
aqui só fazer um apelo à nossa bancada, à bancada 
do meu partido, o PT, para votar “sim”. É uma matéria 
extremamente republicana: levar a Justiça a todos os 
brasileiros. Não se justifica ter um tribunal com 13 Es-
tados mais o Distrito Federal. Só para dar um exemplo, 
57% de todas as causas e mais de 60% das causas 
previdenciárias pertencem ao Estado de Minas Gerais.

Portanto, quero fazer um apelo ao nosso partido 
para votar “sim” – é a democratização da Justiça – e 
fazer um apelo aos Deputados de Minas Gerais para 
votarem “sim”, para que possamos concluir a votação 
dessa importante matéria, e aos Deputados de outros 
Estados, a contribuição de todos.

Agradeço ao Deputado André pela bela condu-
ção. Parabéns também pela luta a favor da democra-
tização da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não obs-
tante ser importante para os Estados, ela é importante 
para o Brasil, para a Justiça do Brasil.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente 
André Vargas...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Inocêncio Oliveira agora com a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
André Vargas, hoje dois grande jornais de Pernambu-
co fazem aniversário.

A Folha de Pernambuco, o jornal mais vendido 
nas bancas, completa 15 anos de relevantes serviços 
prestados à informação, à divulgação, aos fatos que 
acontecem em Pernambuco e no Brasil. Eu queria pa-

rabenizar o grande empresário Eduardo Monteiro, os 
diretores e todos os funcionários do jornal Folha de 
Pernambuco pelos 15 anos de bons serviços presta-
dos à imprensa de Pernambuco.

Ao mesmo tempo, eu queria parabenizar o ilus-
tre e grande empresário João Carlos Paes Mendonça, 
seus diretores, funcionários, pelos 94 anos de relevan-
tes serviços prestados pelo Jornal do Commercio, pela 
boa informação das matérias tratadas e, sobretudo, Sr. 
Presidente, pela maneira correta como informa todos 
os fatos políticos, econômicos e sociais de Pernam-
buco e do Brasil.

Por esse motivo, Sr. Presidente, Pernambuco hoje 
está em festa. A imprensa é um aliado precioso não só 
dos políticos, mas sobretudo de todos os segmentos 
sociais. A imprensa é um aliado primoroso da demo-
cracia. Não existe democracia estável com imprensa 
sem liberdade.

Por isso, nós defendemos a liberdade em pleni-
tude, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a 
liberdade de falar, a liberdade de escrever, a liberdade, 
sobretudo, de todos os setores da atividade. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Esperidião Amin. Depois, os Deputados André Moura, 
Fabio Trad, Onyx Lorenzoni. E, depois, voltamos com 
os Deputados Vanderlei Siraque e Marina Santanna.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero acom-
panhar os cumprimentos a V.Exa. e à Mesa, por ter 
colocado em votação essa PEC.

Antes mesmo de saber o seu resultado, sem sa-
ber inclusive as suas consequências, porque, afinal, 
será o Supremo que dirá a última palavra, acho que 
o Congresso está manifestando a necessidade dessa 
descentralização. 

Não posso deixar de saudar também o meu ex-
-colega de Senado Arlindo Porto, que aqui está pre-
sente testemunhando este momento histórico. 

Finalmente, Sr. Presidente, nós nos conforma-
remos em ser vassalos do Paraná, liberando-nos de 
Porto Alegre e passando para Curitiba. Nós nos con-
formamos com isso. Mas quero celebrar especialmente 
uma nova energia que se percebe aqui, Sr. Presidente, 
o espírito revolucionário do Deputado Amauri Teixeira, 
que lidera essa verdadeira rebelião parlamentar com 
o nosso aplauso e o nosso apoio.

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Deputado Amauri, duas 

PECs por mês com orçamento participativo quebram 
o capitalismo.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
André Moura, Líder do PSC.
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O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma também, congratulo-me com V.Exa. e com toda 
a Mesa Diretora, por ter colocado em votação no dia 
de hoje uma PEC tão importante. É uma questão de 
justiça não só com Estados como Bahia, Amazonas e 
Minas Gerais, mas com todo o Brasil.

Sr. Presidente, esse reduzido número de aten-
dimentos é exatamente pelo pequeno número de Tri-
bunais Regionais Federais que temos espalhados no 
Brasil. Eu entendo que essa PEC que votamos na tarde 
de hoje é imprescindível para o bom andamento, para 
que todos tenham acesso facilitado à Justiça Federal 
no País, com mais celeridade e com mais eficiência 
na prestação jurisdicional.

Nós queremos aqui, mais uma vez, ressaltar a 
nossa alegria e satisfação, em nome dos Deputados que 
fazem parte da nossa bancada e, em especial, em meu 
nome. Sergipe terá mais celeridade daqui por diante.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do Fabio Trad. Depois, os Deputados Onyx Lorenzoni, 
Vanderlei Siraque, Sergio Zveiter, Osmar Serraglio, 
Onofre Santo Agostini, Marina Santanna. E vamos 
chegando lá.

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apenas quero fazer o contraponto ao argu-
mento de que há vício de iniciativa. É preciso lembrar 
à Casa que ela, a Câmara, por iniciativa parlamentar, 
aprovou a PEC que extinguiu os Tribunais de Alçada 
estaduais. Isso foi questionado no Supremo Tribunal 
Federal, que convalidou a legitimidade da iniciativa 
parlamentar para a extinção dos Tribunais de Alçada. 
Ora, se legitimamos a extinção, é evidente que é le-
gítima a criação.

Sobre os custos, é importante destacar a nota 
técnica da AJUFE, que diz o seguinte:

“Acerca dos custos para a instalação dos novos 
TRFs, é importante frisar que o Conselho da Justiça 
Federal concluiu, a partir de estudos técnicos, que a 
criação dos tribunais, proposta por meio da PEC nº 
544, de 2002, está em conformidade, do ponto de vis-
ta orçamentário e financeiro, com os limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.”

Portanto, nenhum argumento mais subsiste para 
opor-se à criação dos TRFs, para melhorar o acesso à 
Justiça, primando pelo Estado Democrático de Direito.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente...
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar que hoje surpreendeu a 
sociedade gaúcha a confirmação de que o Governador 

Tarso Genro lançou mão de 4,2 bilhões de recursos 
de depósitos judiciais para pagar e fechar as contas 
do Governo do Rio Grande do Sul. 

O Secretário da Fazenda, o Sr. Odir Tonollier, 
antes de receber a chave para cuidar do caixa do Rio 
Grande do Sul, foi o mentor da ex-Prefeita de Gra-
vataí, Rita Sanco, que deixou a cidade de Gravataí 
numa completa desordem financeira e administrativa. 
E o Secretário agora tenta provar ou fazer os gaúchos 
acreditarem que não há risco de faltar dinheiro desses 
4,2 bilhões retirados dos depósitos judiciais, porque 
vão entrar novos depósitos judiciais e com isso tapar 
o furo feito, na minha visão irresponsavelmente, pelo 
Governo Tarso Genro.

Não é possível! O Governo Tarso Genro deveria 
repor esse dinheiro porque esse dinheiro não é dele, 
é dos cidadãos que estão hoje disputando lides judi-
ciais. A verdade é que o Governo Tarso Genro desor-
ganizou as finanças do Rio Grande do Sul, tomou 1 
bilhão de reais emprestados do Banco Mundial e não 
consegue entregar obra alguma. Além de não entregar 
as obras, o Governador Tarso Genro toma de assalto 
os depósitos judiciais do Rio Grande do Sul. Isso não 
é correto, não é ético, não é certo, e o Rio Grande do 
Sul repudia essa atitude do Governador. 

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Vanderlei Siraque.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, eu trago aqui, em nome da Frente 
Parlamentar em Defesa da Competitividade do Setor 
Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, um pedido 
de socorro da indústria petroquímica em nosso País. 

É necessária a criação urgente de um regime es-
pecial para a indústria química, petroquímica e plástica 
do Brasil. Só no ano passado, chegou a quase 30 bi-
lhões de dólares o deficit da balança comercial. Nossa 
indústria precisa de competitividade. Assim como foi 
criado um regime especial para o setor automotivo, é 
necessária a criação de um regime especial para o 
setor químico, petroquímico e plástico do Brasil. 

Então, em nome da Frente Parlamentar, nós es-
tamos pedindo encarecidamente que o Governo – já 
está sendo feito um estudo técnico pelo Ministério da 
Fazenda e pelo Ministério de Indústria e Comércio – 
envie esse estudo a esta Casa urgentemente, senão 
iremos perder a competitividade e vamos continuar 
importando produtos químicos e petroquímicos, sendo 
que eles podem ser fabricados no País. 

Temos o Polo Petroquímico do Sul, em Triunfo, 
no Rio Grande do Sul; o Polo Petroquímico de Cama-
çari, na Bahia; o Polo Petroquímico de Santo André; o 
Polo Petroquímico de Mauá; o Polo Petroquímico de 
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Paulínia; o Polo Petroquímico de Campos – COMPERJ, 
no Rio de Janeiro; um polo petroquímico sendo cons-
truído em Pernambuco. Daqui a pouco, vamos perder 
em competitividade para México, Estados Unidos, Ale-
manha, França e Argentina. 

Então, repito, nós precisamos urgentemente do 
regime especial da indústria química, petroquímica e 
plástica do Brasil, em nome da Frente Parlamentar da 
Cadeia Produtiva.

Por fim, votamos “sim”, pela criação de novos tri-
bunais, porque isso é constitucional, sim, como disse 
o Deputado Fabio Trad. Em São Paulo nós aprovamos 
a junção dos Tribunais de Alçada, e o Supremo disse 
que é constitucional. Então, aqui também o é. 

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não exa-

tamente no estrito cumprimento do Regimento, nós 
queremos anunciar a presença do Vice-Presidente 
do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamachia; do 
Presidente da Seccional da OAB do Paraná, Juliano 
Breda; do Conselho Federal da OAB e ex-Presidente da 
Seccional do Paraná, José Lúcio Glomb; do Presidente 
da APAJUFE, Antônio Bochenek; do Diretor da Escola 
da Magistratura Federal do Paraná, Anderson Furlan; 
do Deputado Estadual Elio Rusch; do Secretário-Geral 
da OAB Federal, Cláudio Souza; do Vice-Presidente da 
AJUFE, Ivanir César; de Juízes Federais, Lideranças 
Empresariais, Advogados, Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná, Movimento Pró-Paraná; Seccional 
da Ordem do Paraná, AJUFE, todas as entidades não 
só do Paraná, como de Minas Gerais, e também as 
entidades nacionais que acompanham esta votação. 
Aliás, no meio jurídico são várias lideranças, como a 
Milena, do Grupo GRPCOM. O mundo jurídico está 
acompanhando esta votação por telões na OAB por 
este Brasil afora. 

Então, como todas as votações, esta também não 
é adstrita a este espaço. Até o momento 411 Parla-
mentares já votaram. Vamos dar mais alguns minutos 
para que alguns mais possam chegar. Após isso, nós 
vamos encerrar a votação. Lembro que já estamos com 
o prazo da sessão estourado, uma vez que a mesma 
começou às 13 horas e já são mais de 18 horas.

Também está presente, depois de algum tempo, 
o Deputado João Arruda.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Onofre Santo Agostini; depois, 
Deputado Sergio Zveiter e Deputada Marina Santanna.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Pre-
sidente, nós estamos preocupados porque o quorum 
ainda não é suficiente. Eu queria fazer um apelo para 
os Deputados que se encontram na Casa a fim de que 

venham votar. Nós catarinenses queremos agradecer 
pelos muitos anos que o Rio Grande do Sul atendeu a 
Santa Catarina, na Justiça, mas chegou o momento de 
nos unirmos ao Paraná, que é mais perto e a Justiça 
é desafogada. Por isso, nós somos favoráveis à PEC.

E fazemos um apelo aos Deputados da Casa: 
venham votar, porque é a chance que nós temos de 
fazer a Justiça Federal funcionar com mais rapidez.

Muito obrigado ao Rio Grande do Sul pelo que já 
fez por Santa Catarina. Vamos com a esperança de o 
Paraná nos ajudar cada vez mais a semear a justiça 
por todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Sergio Zveiter. Depois, Deputada 
Marina Santanna, Deputado Ricardo Berzoini, Depu-
tado Moreira Mendes.

O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Tribunais 
Regionais Federais foram criados pela Constituição 
de 1988 como consequência do desmembramento do 
antigo Tribunal Federal de Recursos em cinco regiões. 
Naquele momento, a medida respondeu realmente à 
necessidade de adequação da Justiça brasileira a uma 
nova realidade do País, a saber, o aumento demográ-
fico natural e a maior complexidade da vida social dos 
nossos cidadãos. 

A criação dos tribunais agora, o que vai ser feito, 
tenho certeza, tem como finalidade melhorar o aten-
dimento e a agilidade nas demandas processuais nas 
localidades mencionadas na proposta. Outro ponto fa-
vorável é a ampliação da prestação jurisdicional, tendo 
em vista a dimensão geográfica do País. 

Parabéns à Câmara dos Deputados!
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra a Deputada Marina. Depois, Deputado Ber-
zoini, Deputado Moreira Mendes, Deputado Chico 
das Verduras. 

A SRA. MARINA SANTANNA (Bloco/PT-GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, es-
tamos há 2 dias nesta Casa com enorme alegria por 
tratarmos de questões atinentes a direitos humanos. 
Estamos votando aqui a PEC 544, que diz respeito à 
ampliação dos serviços do Poder Judiciário. Temos 
também em pauta a ampliação – não no dia de hoje, 
mas está em pauta nesta Casa – da presença de de-
fensores e defensoras públicas do nosso País. Ontem, 
vimos a promulgação da lei que oferece o reconheci-
mento dos empregados e empregadas domésticas. E 
ampliamos também os direitos ambientais com relação 
ao rodízio de culturas; e, mais proximamente, sobre a 
lei que diz respeito à tortura.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido 
pronunciamento que faço a respeito da nossa Comis-
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são de Direitos Humanos e das ações da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Direitos Humanos. Parabenizo 
esta Casa pelos encaminhamentos, pedindo a V.Exa. 
uma apreciação célere sobre o recurso encaminhado 
por Parlamentares a respeito dessa Comissão. 

Muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho ao 
plenário desta Casa para lamentar a situação de crise 
que se instaurou na Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias, desde o início de março. É inadmissível que uma 
Comissão criada também com o objetivo de amplificar 
a voz das minorias estigmatizadas se reuna às portas 
fechadas, neste Congresso, que tem como premissa ser 
uma casa aberta e do povo. Essa situação insustentável 
tem que findar. Essa Comissão, Sr. Presidente e nobres 
colegas, deve trabalhar aberta, com celeridade, lealdade e 
transparência, e, acima de tudo, dar voz a todos os movi-
mentos sociais que, por total necessidade e privação dos 
seus direitos, se interessam pela sua pauta.

A Declaração Universal de Direitos Humanos, 
adotada e proclamada pela Resolução 217-A (III), da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezem-
bro de 1948, diz em seu art. 1º que “todas as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem agir em rela-
ção umas às outras com espírito de fraternidade”. No 
entanto, não é isso que temos presenciado por meio de 
declarações agressivas e discriminatórias do Deputado 
Pastor Marco Feliciano (PSC, São Paulo), que vão de 
encontro a tudo que se espera de um presidente no co-
mando da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

Algumas notícias absurdas estão sendo divulga-
das aos quatro ventos. Li, vi e ouvi, nos mais diversos 
veículos da imprensa, que foram replicados pelas mí-
dias sociais, declarações completamente impróprias 
sobre os nossos ancentrais africanos, homossexuais 
e mulheres. Causou-me espécie, Sr. Presidente, ouvir 
que (abre aspas) “sobre o continente africano repousa a 
maldição do paganismo, ocultismo, misérias, com doen-
ças oriundas de lá: ebola, AIDS, fome....etc.”; que (abre 
aspas) “a podridão dos sentimentos dos homoafetivos 
leva ao ódio, ao crime, à rejeição”. Já não bastassem 
todos esses absurdos proferidos, tivemos que também 
ouvir que (abre aspas) “estimular as mulheres a terem 
os mesmos direitos que o homem pode criar uma so-
ciedade predominantemente homossexual”.

Declarações como essas me deixaram perplexa, 
mas o tempo é exíguo para rebater por aqui toda a in-
dignação de um clamor social. Por isso, prefiro fazê-lo 
por meio de dados. De acordo com os dados do último 

Censo, dos 191 milhões de brasileiros, 47,7% (91 mil-
hões) são da raça branca, 15 milhões são negros, 82 
milhões pardos, 2 milhões amarelos e 817 mil indígenas. 
Também pelas aferições do Censo, Sr. Presidente, em 
10 anos, o nível de instrução das mulheres continuou 
mais elevado que o dos homens, e, com isso, ganhamos 
muito mais espaço no mercado de trabalho. Em uma 
matéria publicada no jornal Correio Braziliense no dia 
25 de novembro de 2012, foi mencionado que o alto 
poder aquisitivo e os gastos fixos menores fazem do 
público LGBT um seleto mercado para vários setores 
da economia. Sete em cada dez homossexuais, por 
exemplo, pertencem às classes A e B, além de terem 
um alto nível de instrução. 

O Deputado Pastor Marco Feliciano pediu descul-
pas caso as suas infelizes palavras proferidas pudes-
sem ter causado algum tipo de mágoa ou desconfor-
to. Dias depois, acusou os jornalistas de inventarem 
besteiras. No entanto, faço questão de ressaltar que 
jornalistas éticos, que atuam na grande imprensa, não 
inventam palavras ou colocam “aspas” na boca de nin-
guém, muito menos recriam fatos, mas se atêm a eles. 
Existe um provérbio budista que diz que “as palavras, 
quando proferidas, saem mais rápidas da boca do que 
o som de mil cavalos”. Na minha singela opinião, não 
podemos desdizer aquilo que fora dito, assim como 
também não podemos ser aquilo que não somos. 

O filósofo espanhol José Ortega y Gasset tem uma 
frase emblemática em que diz: “Podemos pretender ser 
quanto queiramos; mas não é lícito fingir que somos o 
que não somos”. O Brasil é um país laico, democrático, 
miscigenado e pluralista. O Congresso Nacional é a 
Casa do Povo e não a assembleia de um só deus. Sou 
Deputada Federal, brasileira, paulista de nascimento, 
mas goiana de coração, mulher, advogada de formação, 
miscigenada, amiga de negros, homossexuais, homens, 
inúmeras outras mulheres, que tem orgulho de ser rep-
resentada por uma Presidenta da República também 
mulher e não admite qualquer tipo de preconceito que 
culmine em ódio, desrespeito ou segregação. Vale res-
saltar, Sr. Presidente, que a segregação, seja por aspecto 
racial, de gênero ou qualquer outro, é crime no Brasil.

Todos esses dias, ao acordar, eu me pergunto: 
como é possível a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias ser presidida por alguém que se põe, publi-
camente, contra as minorias? Quais deveriam ser as 
reais atribuições de um presidente dessa Comissão? 
No mínimo, penso eu, fazer valer a Constituição – es-
crita com palavras indeléveis e pensada para reger os 
direitos e deveres de um povo. No entanto, o clima de 
horror e agressividade presenciado nos últimos dias, 
inclusive com a expulsão de alguns manifestantes pela 
força policial desta Casa, deixa bem claro que essa 
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Presidência precisa e merece ser trocada. Felizmente, a 
sociedade atenta tem reagido a tudo isso. Por sua vez, 
a credibilidade do Congresso Nacional está em xeque. 

Na verdade, a eleição do Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias deveria ter sido feita 
no plenário da própria Comissão, ao invés da escolha 
feita por meio de uma eleição secreta por determina-
ção dessa Presidência. Esse erro precisa ser corrigido, 
Exmo. Sr. Presidente. Solidarizo-me com todos os artistas 
brasileiros, tais como Caetano Veloso, Chico Buarque, 
Elza Soares, Rita Lee, Tonico Pereira, Caio Blat, Camila 
Amado, Fernanda Montenegro, entre tantos outros, que 
assinaram um manifesto contra a presença nefasta do 
Deputado Pastor Marco Feliciano. Também me solidarizo 
com os colegas Deputados que fazem parte da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Por isso a 
aderi, além de confiar, plenamente, nas intenções dessa 
Frente e na idoneidade dos seus membros. 

Ao contrário do que o Deputado pastor Marco 
Feliciano vem dizendo, não acho que a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias seja uma Comissão mera-
mente política, sem relevância legislativa ou de menor 
relevância quando comparada às outras Comissões. 
Suas atribuições constitucionais e regimentais são 
de extrema relevância não só para avaliar e investigar 
denúncias de violações de direitos humanos, mas tam-
bém para dar subsídios para as demais Comissões da 
Casa, além de cuidar dos direitos referentes às mino-
rias étnicas e sociais do País. Um outro absurdo que li 
na imprensa é que o atual Presidente dessa Comissão 
chamou a todos os outros antecessores de “Satanás” 
e que ele é o único representante do “Espírito Santo”. 

Felizmente, nesse último final de semana, eu me 
deparei com a fala do Pastor Ricardo Gondim, líder da 
Igreja Betesda, que é mais um representante religioso 
que não se coaduna com as ideias fundamentalistas e 
racistas do Deputado Pastor Marco Feliciano. Na matéria 
publicada no jornal O Estado de S.Paulo, o Pastor Gondim 
ressalta que “a permanência do Pastor Marco Feliciano 
no cargo de Presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara desgasta a imagem do mundo evangélico 
no País, provoca constrangimentos e rejeições. A atitude 
mais lúcida diante do impasse seria a renúncia imediata”. 

O Brasil tem avançado na proteção dos direitos 
humanos. A consolidação do regime democrático as-
sentou as bases para que o País avançasse na redução 
das desigualdades e na construção de formas inclu-
sivas de participação social. A promoção dos direitos 
humanos e o combate à fome e à pobreza são hoje 
prioridades do Estado brasileiro, que o Governo da 
Presidenta Dilma tem respeitado e aprofundado. Não 
podemos, de maneira alguma, retroceder na conquista 
de tantos direitos.

De minha parte, assumi esse compromisso desde 
o início do meu mandato. Trabalho, exaustivamente, para 
fazer valer os direitos de índios, crianças, mulheres, 
idosos, ciclistas, ambientalistas, trabalhadores rurais, 
negros, homossexuais, enfim, de todos aqueles que 
se sentirem privados dos seus direitos constitucionais. 
Não podemos ignorar, Sr. Presidente, que há um clamor 
da sociedade para a saída do Deputado Pastor Marco 
Feliciano da Presidência da Comissão dos Direitos Hu-
manos e Minorias. Lembrei, agora, das palavras fortes 
e verdadeiras proferidas por Martin Luther King: “O que 
me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio 
dos bons”. No papel de representante do povo do meu 
Estado, Goiás, e do povo brasileiro, não posso me calar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ROCHA – Presidente, só para fa-

zer um registro.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os De-

putados Berzoini, Moreira e Chico das Verduras estão 
aguardando há um tempo. Depois falará, como Líder, 
o Deputado Eduardo Cunha. 

Portanto, peço a V.Exa. compreensão, porque 
alguns já estavam inscritos há algum tempo. Só na 
camaradagem parlamentar.

O SR. JOSÉ ROCHA – Trinta segundos, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, não. 
Aguarde só um minutinho. V.Exa. vai falar depois. Agora 
não, Deputado José Rocha. 

Falarão os Deputados Berzoini, Chico das Ver-
duras, Moreira Mendes, depois o Líder, que já havia 
se inscrito. Depois passo a palavra a V.Exa. Peço só a 
paciência necessária.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar primeiro que voto favorável a essa proposta, exa-
tamente porque ela atinge, ainda que de maneira não 
negociada, não perfeitamente engendrada, o objetivo 
de garantir um atendimento, do ponto de vista da Jus-
tiça, mais eficaz e mais próximo do cidadão. 

Segundo, quero registrar que o Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo comemora 90 anos de existência 
no próximo dia 16 de abril. No dia 15, teremos sessão 
solene aqui na Câmara. Convido todas as Deputadas 
e todos os Deputados comprometidos com a luta dos 
trabalhadores a participar dessa sessão solene em ho-
menagem a um dos mais antigos sindicatos do País. 
Cumprimento a Presidenta Juvândia Moreira Leite, a 
primeira Presidenta mulher em 90 anos de história do 
Sindicato, e também a toda a Diretoria. 

Registro também que um dos mais ilustres Presi-
dentes do Sindicato foi o Deputado Luiz Gushiken, que 
neste momento enfrenta uma dura batalha contra o cân-
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cer, tentando superar mais uma etapa dessa luta pela 
vida. Mando um abraço ao Deputado Luiz Gushiken, o 
Presidente que comandou a histórica greve de 1985 e 
depois foi eleito Deputado Constituinte, permanecendo 
nesta Casa por três mandatos com grande brilhantismo. 

Um abraço, Gushiken! Um abraço a todos os 
bancários! 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A nossa 
solidariedade ao Deputado Luiz Gushiken, que real-
mente luta há muito tempo contra um câncer, mas está 
sempre celebrando a vida. Todas as vezes em que nos 
encontramos, mesmo com essa situação difícil, ele 
está sempre muito otimista em relação ao Brasil. Tem 
um papel na história deste País. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a pa-
lavra o Deputado Chico das Verduras; depois, o Deputa-
do Moreira Mendes; depois nós vamos ao nosso Líder.

O SR. CHICO DAS VERDURAS (Bloco/PRP-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PRP não poderia ficar de fora deste debate. Queremos 
parabenizar a Casa pela aprovação, por unanimidade, 
da PEC nº 544. 

O nosso Estado de Roraima, hoje, tem uma De-
fensoria Pública que nos representa com eficiência, 
com qualidade. Parabenizo todos os defensores pú-
blicos do meu Estado. Queremos criar mais três De-
fensorias Públicas nos Municípios para melhor atender 
o nosso Estado e por entender que, sem justiça, não 
há igualdade social.

Por isso, Sr. Presidente, o PRP votou “sim”, pela 
aprovação da PEC 544.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 

a palavra ao Deputado Moreira Mendes. Depois falará 
o Deputado Eduardo Cunha, que teve compreensão, 
porque poderia ter falado a qualquer hora.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Serei breve, Sr. Presiden-
te. Para Rondônia, esta PEC tem que ser aprovada. 
Com o desmembramento dos tribunais, ela é muito 
importante para Rondônia, para o Acre, para Roraima, 
para o Amazonas. A bancada de Rondônia, em peso, 
apoia esta PEC. 

Quero dizer que, como fundador da Ordem dos 
Advogados do Brasil no meu Estado, tenho certeza de 
que posso falar também pela OAB local, pela nossa 
OAB de Rondônia, que certamente deseja a criação 
do nosso Tribunal Regional Federal no Amazonas. 

Portanto, Rondônia apoia a PEC e vota a favor. 
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para falar 

como Líder, pelo PMDB, com a palavra o Deputado 
Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero dizer que 
votei favoravelmente à proposta de criação dos tribu-
nais, embora nós tenhamos liberado a bancada, já que 
há divergências dentro dela.

Mas a razão por que estou vindo ao microfone 
não é essa. A razão que está me trazendo aqui para 
falar aos nossos companheiros é a matéria da revis-
ta Veja desta semana em que eu sou citado. Tenho o 
dever de vir à Casa não só esclarecer os fatos, como 
também apresentar denúncia.

O que está acontecendo, Sr. Presidente? Quem 
aqui tiver memória vai ser lembrar que viveu isto: há 2 
anos, no fim do ano de 2010, houve algumas matérias 
jornalísticas dizendo que um determinado inquérito 
no Rio de Janeiro relatava que uma pessoa havia tido 
uma ligação telefônica gravada num rádio Nextel com 
um suposto Parlamentar que não havia identificação 
de quem era. Isso foi no fim de 2010.

Prontamente, quando vi a matéria, eu me reco-
nheci num lado do diálogo, vim a este plenário, ao mi-
crofone, e assumi que era eu o Parlamentar que estava 
falando com a pessoa que estava sob a interceptação 
telefônica, alvo de um inquérito.

Em função de eu ter assumido isso, o juiz de pri-
meiro grau no Rio de Janeiro que detinha o inquérito 
o remeteu para o Supremo Tribunal Federal, onde se 
constituiu, num processo autônomo, no Inquérito nº 
3.056, distribuído para o Ministro Celso de Mello. Isso 
foi no fim de 2010.

Naquele momento, eu tirei cópia integral, de capa 
a capa, do referido inquérito, e vi que o meu nome não 
era citado uma única vez.

Agora voltamos ao fato em 2013. Um repórter da 
revista Veja, que me procurou, fazendo duas pergun-
tas, por 2 minutos, sem me dizer o conteúdo da ma-
téria e sem me dizer que existia um suposto relatório, 
publica um relatório, como se existisse um relatório no 
inquérito, como se eu fosse investigado. Era um relató-
rio clandestino, com uma investigação que, se tivesse 
sido feita, seria ilegal, porque a Polícia Civil não tem 
competência legal para investigar um Parlamentar fe-
deral, um Deputado Federal, um Senador da República 
e o Chefe do próprio Ministério Público.

E qual é a acusação? A acusação desse relató-
rio é que o suposto Chefe do Ministério Público teria 
supostamente vazado o conteúdo do inquérito para 
mim – inquérito do qual eu não faço parte; do qual não 
constava meu nome. E o que é pior: em 2010, tinha sa-
ído publicado o inquérito, e isso era de 2009. Quando 
saiu, em 2010, a matéria não citava o ocorrido em 2009.
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O que fiz eu, imediatamente, quando tomei co-
nhecimento da matéria, sobre a qual infelizmente a 
revista Veja não me ouviu, e, por isso, não há sequer 
uma declaração minha entre aspas na matéria – bas-
ta prestar atenção e verificar isso? Eu simplesmente 
requisitei, imediatamente, ao Governador do Estado 
do Rio de Janeiro que determinasse uma apuração so-
bre a falsidade do relatório. Se verdadeiro fosse, seria 
clandestino, porque eu tinha cópia do inquérito. Disse-
-lhe, ainda, que deveria investigar e punir os policiais.

Logo em seguida, tomei conhecimento de que esse 
relatório foi feito com uma tentativa de extorsão. Um dele-
gado de nome Maurício Demétrio Afonso Silva procurou 
empresários e pediu 1 milhão e 600 mil reais para não 
divulgar o relatório clandestino que teria sido feito por ele.

Imediatamente, comuniquei esse fato à Chefe de 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já emitiu uma nota 
pública, na segunda-feira, dizendo que a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro não reconhecia o referido relatório 
como autêntico e que determinou à Corregedoria de 
Polícia Civil que determinasse a sua autoria, se ele exis-
tisse, e a responsabilidade criminal dos seus autores.

O Rio de Janeiro passa por um bom momento. Os 
maus policiais, grande parte deles, já foram expulsos 
da corporação. A segurança pública do Rio de Janeiro 
passa por momento de tranquilidade e basicamente 
está sendo muito bem comandada. Agora, isso não 
impede que ainda existam resquícios de maus policiais 
corruptos que façam investigações paralelas, tentando 
forjar relatórios para vendê-los, que foi o que aconteceu.

Jamais um delegado de polícia do Rio de Janeiro po-
deria investigar um Senador da República, como o Senador 
Edison Lobão, citado na matéria, com foto dele colocada 
na matéria; ou poderia investigar o Chefe do Ministério Pú-
blico, com quem tínhamos relações mais do que cordiais.

Eu não falei uma vez apenas com esse Chefe 
do Ministério Público, não. Falei várias vezes. Várias 
vezes participamos de reuniões institucionais. Ele me 
acompanhou a Ministério para tratar de assunto de 
interesse público – eram interesses públicos, não in-
teresses privados –, como a própria cessão, em co-
modato, do prédio do Ministério Público, que pertence 
à União, para o Ministério Público do Rio de Janeiro; 
como a autorização de cursos jurídicos para o Minis-
tério Público do Rio de Janeiro; enfim, assuntos de 
natureza institucional.

Agora, neste momento, só porque alçamos uma po-
sição de destaque, de Liderança, nós não podemos nos 
curvar a quem não tem competência para nos investigar, 
para criar relatórios e vendê-los no mercado, ou achar 
que nós vamos nos submeter a qualquer tipo de chanta-
gem. Nós não podemos nos curvar a isso, Sr. Presidente.

Esta denúncia que eu estou fazendo aqui eu fiz 
por escrito à Polícia Civil do Rio de Janeiro, para que 
apure se é verdadeira ou não essa denúncia de que 
houve uma tentativa de chantagem; para que apure a 
veracidade do relatório, que ela já declarou que não 
é autêntico, porque a assinatura do delegado respon-
sável foi falsificada, não foi reconhecida pela delegada 
de nome Valéria Aragão, numa matéria jornalística, no 
jornal do Rio de Janeiro O Dia. Ou seja, é tudo forja-
do para querer colocar na lama o nome de quem não 
tem nada a ver com nada. Nessa lama estão os maus 
policiais, não estamos nós.

E não nos dar o direito de sequer falar na matéria 
e constatar uma falsidade no relatório é uma covardia 
da revista Veja, que mostra o mau profissionalismo do 
repórter que assinou essa matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, quero aqui ressaltar a conquista da Bahia com a 
votação da PEC nº 544, que dá à Bahia a oportunidade 
de ter o seu Tribunal Regional Federal, uma luta muito 
grande desta Casa, de todos os Parlamentares. Outros 
Estados também estão perseguindo esse mesmo direito.

Não tenha dúvida de que a Bahia vai ficar mais 
representada, Sr. Presidente, com a instalação do Tri-
bunal Regional Federal, quando esta PEC concluir o 
ciclo de aprovação no Congresso Nacional.

A Bahia está agradecida a todos os Parlamentares 
que lutaram e que puderam, hoje, dar esse presente 
não só ao nosso Estado, mas a todos os outros Esta-
dos que estão recebendo o Tribunal Regional Federal.

Parabéns, Presidente. Parabéns a esta Casa.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está en-

cerrada a votação.
O resultado: 

Sim:   371; 
Não:   54;
Abstenções:       6. 
Total:   431.

PORTANTO, FOI APROVADA EM SEGUNDO 
TURNO A PEC Nº 544.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 544/2002 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO – 2º TURNO – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 03/04/2013 17:36
Encerramento da votação: 03/04/2013 18:32
Presidiu a Votação:
André Vargas 
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Fica dis-
pensada a redação final da matéria, nos termos do 
inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento Interno.

A matéria vai a uma festiva, importante e histórica 
promulgação. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agradece-
mos às Sras. e aos Srs. Deputados que entenderam...

O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria só 
informar que, na votação anterior, eu votei “sim” pela 
criação das novas varas.

Muito obrigado
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É claro 

que nós estamos todos alegres, mas nós temos a nos-
sa missão, que é dar curso não a esta sessão, porque 
ela está praticamente encerrada.

Nós temos um acordo de Líderes para a inclusão 
da PEC nº 111, de 2012, que trata do Amapá e de Ro-
raima, no segundo turno. Como esta é uma matéria que 
foi votada em primeiro turno e houve entendimento de 
Líderes, estava incluída na pauta, nós chamaríamos 
uma sessão extraordinária para hoje, para a votação 
dessa matéria, em segundo turno.

Mas me parece que há, aqui, entendimento sendo 
proposto entre os Líderes, muito especialmente entre 
as Lideranças do Amapá e de Roraima, notadamente 
a Deputada Dalva e o Deputado Luciano Castro, que 
estavam aqui exigindo – e não precisariam fazê-lo – o 
entendimento dos Líderes.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Portanto, 
passo a palavra ao Deputado José Guimarães.

O SR. LEONARDO GADELHA (PSC-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra apenas para justificar o voto.

Deputado Leonardo Gadelha acompanhou o PSC 
na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a sessão que 
seria – ou será – convocada para agora, logo após a 
votação da PEC nº 544, seria para votar, em segundo 
turno, a PEC nº 111.

Nós conversamos com a autora da PEC; con-
versamos com o Relator, Deputado Luciano Castro; 
e, anteriormente, com a Deputada Dalva Figueiredo; 
consultamos o Líder do Governo sobre a disposição 
de nós patrocinarmos o entendimento para que, em 
primeiro lugar, nós iniciemos um intenso diálogo e as 
tratativas daqui até quarta-feira, com o compromis-
so da bancada do PT, em todos concordando, de, na 
quarta-feira, votarmos, de qualquer jeito, sem obstru-

ção do PT, a PEC nº 111. Até lá, nós iremos construir 
as tratativas.

Há proposta de entendimento. E é bom que nós 
patrocinemos esse entendimento, Sr. Presidente. Te-
mos a aprovação do nobre Relator, Deputado Lucia-
no Castro.

Evidentemente, o Líder do Governo se pronun-
ciará, se necessário for, se concordar com esse enca-
minhamento, para não fazermos a convocação extra-
ordinária, tendo o compromisso da bancada do PT de 
votarmos a matéria até a próxima quarta-feira.

Era o que tinha a dizer, em nome da Liderança 
do PT.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos dar 
um tempo para a justificativa de votos, mas peço que 
tenham paciência, porque nós estamos dando curso 
à sessão e aos procedimentos, que são até superio-
res ao Regimento, que são os acordos feitos na Casa.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Luciano Castro.

O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
votamos esta matéria em primeiro turno com a con-
cordância de todos os partidos da Casa. Todos, sem 
exceção.

Naquela ocasião, o Líder do Governo, Arlindo 
Chinaglia, deu um posicionamento contrário, mas con-
seguimos a aprovação da PEC na Casa por 389 votos.

O acordo era para votar a PEC hoje. Esse foi o 
acordo firmado com a Presidência e acertado ontem 
no Colégio de Líderes. O Governo fez algumas pon-
derações, e nós podemos examiná-las, em conjunto 
com a Deputada Dalva Figueiredo, com os Deputados 
de Amapá e de Roraima.

No entanto, eu quero aqui acertar o compromis-
so do Governo com o Líder Arlindo Chinaglia – peço 
aos Líderes dos partidos que nos apoiem nesta me-
dida – para que, impreterivelmente, na semana que 
vem, possa ser pautada, na terça-feira ou quarta-feira, 
para chegarmos ao entendimento, a fim de votarmos 
o segundo turno desta matéria, que é muito importan-
te para os servidores dos ex-Territórios de Roraima e 
do Amapá.

É este o meu encaminhamento.
 O SR. JÂNIO NATAL (Bloco/PRP-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Jânio Natal votou com o partido na votação 
anterior.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado André 
Zacharow votou com o partido.
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 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Arlindo Chinaglia, para falar pelo 
Governo.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e demais pa-
res, primeiro, quero cumprimentar, pela compreensão 
e sensibilidade, tanto a Deputada Dalva quanto o Sr. 
Relator, que acabou de falar, porque é verdade que a 
matéria já foi aprovada em primeiro turno. Mas as pon-
derações que fizemos, que não cabe repetir aqui, vão 
no sentido exatamente de manifestar a opinião contrá-
ria do Governo, basicamente por questão de custos.

E o meu compromisso aqui é de, junto com a Mi-
nistra Ideli, ouvir os representantes dos dois Estados 
que lutam pela aprovação da PEC.

O que eu não posso antecipar é o resultado da 
tratativa. O que eu posso garantir é que, na quarta-
-feira, conforme o que está sendo proposto, a PEC vai 
a voto. Ou seja, aí o Governo não vai fazer nenhum 
tipo de apelo. Se der acordo, é uma situação; se não 
der acordo, é outra situação. E cada bancada vai vo-
tar livremente, inclusive o Governo também não vai 
obstruir os trabalhos.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputada 
Dalva. Depois concluímos.

O SR. LUIZ CARLOS – Pela Liderança, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputada 
Dalva Figueiredo. Já passei a palavra.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
creio que esse entendimento será muito importante 
para que possamos chegar a uma decisão e colocar 
em votação a matéria na quarta-feira. Eu sei que, com 
as conversas que nós tivemos, o entendimento sobre 
o Orçamento ficará esclarecido e teremos aqui, como 
tivemos no primeiro turno, o apoio da maioria para 
aprovar a PEC nº 111, que vai fazer isonomia com os 
funcionários públicos federais e atender a um direito 
dos trabalhadores de Roraima e do Amapá.

Portanto, eu anuncio aqui que, na quarta-feira, 
nós votaremos essa PEC e faremos isso com bom 
entendimento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Pre-

sidente, quero falar sobre esse assunto, só 1 minuto.
O SR. LUIZ CARLOS – Quero falar pela Lide-

rança do PSDB. Deputado Luiz Carlos.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Veja, Depu-

tado Sebastião Bala Rocha, stricto sensu, não temos 
mais sessão. Por quê? Porque às 18 horas se encer-
raria esta sessão. Nós a mantivemos porque estava 
em votação uma PEC e era possível fazê-lo. Portanto, 

concederei a palavra apenas para rápidas comunica-
ções e, logo após, vou encerrar a sessão.

Poderíamos encerrar agora, mas passarei a pa-
lavra ao Deputado Sebastião Bala Rocha, rapidamen-
te; depois, a V.Exa., ao Deputado Oliveira Filho e ao 
Deputado João Campos.

Nós temos um tempinho ainda. Não poderíamos 
fazer isso. Se for exigido o cumprimento do Regimento, 
iremos encerrar a sessão.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é rápido, muito rápido, 1 minuto, apenas para fazer um 
apelo ao Governo, que está aqui representado também 
pela assessoria, para que faça uma análise criteriosa 
da PEC, porque os números não estão compatíveis 
com os que temos no Amapá e em Roraima.

Por exemplo, estão incluindo 14 mil servidores 
de Rondônia e nem todos os itens da PEC têm im-
pacto sobre servidores de Rondônia. São poucos os 
itens da PEC.

Então, que o Ministério do Planejamento proceda 
a uma análise criteriosa, para trazer os números reais, 
e que votemos a PEC na quarta-feira.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Leonardo Quintão, na votação anterior, votou 
com o PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra Deputado Luiz Carlos. Depois, o Deputado 
João Campos.

O SR. LUIZ CARLOS (PSDB-AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante 
destacar a importância de se cumprir o compromisso 
e o acordo de votação dessa PEC na quarta-feira da 
próxima semana.

O Governo, inopinadamente, passa por algu-
mas dificuldades, o que nos impede de fazer Justiça 
aos servidores dos ex-Territórios, notadamente os do 
Amapá e de Roraima.

Além dessa cobrança, faço também um pedido 
de sensibilização às Lideranças da base do Governo, 
do Líder do Governo e de sua assessoria, para que, 
a partir da apreciação dos números de forma correta, 
possamos tirar essa carga negativa dos servidores dos 
ex-Territórios, principalmente os do Amapá, que aqui 
eu represento, assim como toda a bancada do Amapá.

Portanto, Sr. Presidente, é importante – e por isso 
peço e repito – que o Governo ouça com atenção este 
pleito, pois diz respeito a servidores que vêm dedican-
do sua vida funcional de forma exemplar àquela terra.
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Mas, agora, o Governo, repito, inopinadamente, 
após acordos firmados para que se votasse a matéria 
hoje, pede para que voltemos à sua discussão.

Já que não há como tencionarmos para que a 
votação ocorra hoje, pedimos sensibilidade ao Gover-
no para que mantenha o acordo, mantenha a votação 
dessa PEC – que tem tanta importância para o nosso 
Estado do Amapá – para a próxima quarta-feira.

Este é o nosso pedido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Oliveira Filho – que já está espe-
rando com muita paciência. Depois falará o Deputado 
João Campos.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PRB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
André Vargas, tentando resolver um impasse na cidade 
de Ribeirão Claro, eu estava no Ministério da Pesca 
e, por 2 minutos e meio, não consegui votar. Mas se 
aqui eu estivesse, 2 minutos e meio antes, teria vota-
do “sim” na votação nominal anterior, que favorece o 
nosso Estado do Paraná.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Oliveira Filho, realmente, eu fiquei a procurar V.Exa., 
mas imaginei que V.Exa. estivesse em uma missão tão 
importante quanto é a de atender os pleitos daquela 
fantástica região, daquela cidade.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
João Campos. Em seguida, Deputado Amauri Teixeira, 
Deputado José Augusto Maia, Deputado José Priante. 
Deputado Fabio Trad, talvez não seja possível conce-
der a palavra a V.Exa.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
de forma breve e sucinta trazer aqui uma posição da 
Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, 
que tenho a honra de presidir, em relação à Comissão 
de Direitos Humanos desta Casa e ao processo de 
eleição que ali se deu.

A posição da Frente Parlamentar Evangélica, de 
forma unânime, Sr. Presidente, é – em primeiro lugar 
– defender a livre manifestação do pensamento, um 
dos pilares da democracia. E aquilo que se refere ao 
Parlamentar é uma prerrogativa do Parlamentar. Que 
todos discordem, se for a hipótese, do Presidente De-
putado Pastor Marco Feliciano, mas que não percamos 
de vista que o direito de opinião e da livre manifestação 
é um dos pilares da democracia.

Quero aqui retomar o pensamento de Voltaire: 
“Não concordo com nenhuma das palavras que me 
disseste, mas lutarei até com a minha vida, se preciso 
for, para que tenhas o direito de dizê-las”.

O que está em jogo, em um primeiro momento, é 
a nossa prerrogativa de dizer o que pensamos.

Segundo, a eleição na Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias obedeceu aos dois princípios princi-
pais: ao da legalidade, porque observou-se todo o rito 
regimental da Casa para aquela eleição; e obedeceu 
ao princípio da legitimidade, porque o Deputado teve 
a maioria absoluta dos votos.

Então, constituiu-se em ato jurídico perfeito e em 
ato político perfeito. Não há o que se questionar. O que 
se precisa é garantir que o Presidente eleito exerça na 
plenitude o seu mandato, sob pena, Sr. Presidente, 
de – quer na primeira hipótese, quer nesta – estarem 
contados, no Brasil, os dias da liberdade de expressão.

De outro lado, Sr. Presidente – terceiro item –, 
nós entendemos, a Frente Parlamentar Evangélica, 
que a eleição do Deputado Marco Feliciano, mesmo 
havendo sobre ela divergência, que é própria do Par-
lamento, é um ganho para esta Casa e um ganho para 
a sociedade brasileira, porque a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, a partir da eleição de S.Exa., tem 
a oportunidade de discutir direitos humanos em uma 
perspectiva mundial, sem estar subordinada a ideolo-
gias, a partidos ou a guetos ideológicos. A Comissão 
vai discutir agora direitos humanos em todas as suas 
vertentes. Isso é um ganho para esta Casa e para o 
Parlamento.

De forma muito sintética e objetiva, esta é a po-
sição da Frente Parlamentar Evangélica em relação 
à eleição do Deputado Marco Feliciano para a Presi-
dência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Muito obrigado.

O Sr. André Vargas, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

 O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
José Chaves votou com o partido na votação anterior. 

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
registrar: José Priante votou com o PMDB na votação 
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Todos 
os que não votaram justifiquem, por favor. Depois da-
remos 1 minuto.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Leonardo Quintão votou “sim”, com a PEC. O 
PMDB liberou a votação. Eu estava no Departamento 
Médico, não estou passando bem, mas vim aqui votar 
com o meu Estado.
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O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado José Augusto Maia votou de acordo com o 
partido, PTB, na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Fabio Trad.

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero parabenizar V.Exa. pela liderança desta causa 
que culminou com a aprovação da PEC nº 544. Apro-
veito o ensejo para registrar que hoje foi cancelada a 
audiência pública que discutiria o conteúdo do PLP nº 
205, de 2012, que trata da Advocacia Pública Federal.

Nós estamos aqui recebendo, para a honra deste 
Parlamento, o jovem e combativo líder Allan Titonelli, 
que está, de certa forma, abrindo caminhos para que 
a advocacia pública consiga no Parlamento novos ho-
rizontes para a sua legitimação constitucional.

Em nome de toda a advocacia pública – Fede-
ral, Estadual ou Municipal –, registro que na audiência 
pública a ser designada estaremos todos juntos para 
defendê-la.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Fabio Trad, eu quero me somar à manifestação 
de V.Exa. sobre o Allan.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputa-
do Wilson Filho. Depois, Deputado Gabriel Guimarães.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Primeiramente, registro 
que o Deputado Wilson Filho acompanhou o partido 
na última votação.

Sr. Presidente, eu aproveito este minuto para 
falar rapidamente sobre um assunto importante que 
aconteceu hoje, que foi a filiação de Wilson Santiago, 
ex-Senador, ao PTB.

Eu acho que a Paraíba reconhece o trabalho que 
Wilson Santiago já fez no Estado, como Deputado Es-
tadual, Deputado Federal, Senador.

E eu peço a V.Exa. que realmente me deixe falar 
apenas por mais 1 minuto, porque é um assunto muito 
importante, pessoalmente e para o Estado da Paraíba, 
pelo simples fato de ter sido para Wilson Santiago uma 
das decisões mais difíceis de sua vida pessoal e política.

Eu acho que a Paraíba acompanha a história 
de vida de Wilson Santiago, sua luta e todos os seus 
passos até o dia de hoje.

Não falo aqui apenas como filho, mas como lide-
rado político. Apresento a V.Exa. a carta dele comuni-
cando a toda a Paraíba a sua desfiliação do PMDB, 
o que aconteceu segunda-feira, e a sua filiação ao 
PTB na tarde de hoje, às 15 horas. Contamos com a 
presença de Parlamentares – Deputados e Senado-

res – do PTB e também, o que foi uma surpresa, de 
Deputados de outros partidos, inclusive do PMDB, que 
ainda é o meu partido.

Eu quero que, se for possível, seja registrada 
como lida esta carta, em nome de Wilson Santiago, 
para que os Anais e os meios de comunicação desta 
Casa possam registrar a história de Wilson Santiago.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Acolho-

-a como lida.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR: 

Carta ao PMDB e à Paraíba
A minha trajetória é testemunha de que nunca 

me entreguei às dificuldades. Nasci no alto sertão 
paraibano, numa cidade castigada pela seca e onde 
as oportunidades de melhorar de vida eram as mais 
remotas possíveis.

Trabalhei desde cedo e, com humildade e mui-
to esforço, consegui estudar e mudar a realidade que 
parecia impossível de superar. Fui forjado na dureza 
e foi assim que consegui todas as minhas conquistas.

Como cidadão, advogado e defensor público, 
sempre estive muito próximo daqueles que mais pre-
cisavam e foram muitas as lições. Ensinamentos que 
mostraram a necessidade de trabalhar pelo bem co-
mum, pela coletividade e fazer algo que pudesse me-
lhorar a vida das pessoas.

Foi assim que iniciei na política, com a bagagem 
de quem saiu de uma das regiões mais pobres do Bra-
sil, que conseguiu estudar com muita dificuldade e que 
conhecia de perto a realidade dos mais necessitados 
em busca de justiça.

Trabalhei muito e consegui construir meu espaço 
político. Fui Deputado Estadual, Deputado Federal mais 
votado, líder do PMDB na Câmara Federal, Líder do 
Governo e participei ativamente das grandes decisões 
que o Presidente Lula implantou no país, contribuindo 
para que o Brasil tivesse grandes avanços, principal-
mente, para os mais pobres.

Em 2010, resolvi que poderia fazer mais. Colo-
quei meu nome à disposição do PMDB e da Paraíba 
para o Senado e, mesmo diante de tantas dificuldades, 
disputando contra grandes estruturas, tendo como ad-
versários representantes de famílias tradicionais, che-
gamos a mais de 820 mil votos e tivemos quase 34% 
dos eleitores do nosso estado acreditando na nossa 
proposta e capacidade de trabalho.

Não tive grandes padrinhos, não tive o apoio de 
todo o meu partido, mas, mesmo assim, surpreende-
mos e mostramos que é possível começar de baixo e 
construir nosso espaço. Assumi o Senado, onde che-
gamos a Vice-Presidência, a Presidência por dez dias e 
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durante onze meses tivemos uma atuação destacada, 
trazendo recursos para o Estado e influenciando nas 
grandes decisões.

Em dezessete anos como parlamentar, sendo 
nove anos em Brasília, conseguimos investimentos de 
mais de R$1bilhão em todas as áreas. Foram parcerias 
com o Estado e quase todas as cidades, beneficiando 
milhões de paraibanos. Nenhum outro parlamentar con-
seguiu fazer tanto no mesmo período. Esse é o nosso 
maior legado: trabalho comprovado e compromisso 
com o nosso povo.

Durante esse período, também ajudamos a cons-
truir o PMDB na Paraíba. Estivemos na executiva nacio-
nal e criamos uma relação muito forte com as grandes 
lideranças. Participamos de todos os grandes momentos 
do PMDB e tivemos atuação destacada e reconhecida 
por nomes importantes no cenário nacional.

Contraditoriamente na Paraíba, o PMDB não tem 
espaço para quem veio de baixo e faz política perto 
das bases, interagindo com a sociedade e os muni-
cípios dos recantos mais distantes. O Partido virou 
espaço para servir aos interesses de poucos, deixou 
de fazer política grande e se isolou em torno de von-
tades pessoais.

A comprovação de tudo isso são sucessivas der-
rotas em 2002, 2006 e 2010. Agora em 2012, o PMDB 
caminhou para o isolamento nas principais cidades 
e grandes derrotas aconteceram em João Pessoa e 
Campina Grande. Pior que isso, as personalidades que 
estavam a frente dos destinos do partido resolveram 
atacar os nossos grandes aliados nacionais, PT, PP, 
PSC, PSB, PCdoB e muitos outros, ao ponto de es-
quecer tudo que fizemos conjuntamente para mudar 
esse país pra melhor.

O interesse pessoal deixou em segundo plano os 
grandes projetos político-administrativos e, por esse 
mesmo motivo, chegamos a 2013 sem nenhum desses 
aliados dispostos a sequer conversar com o PMDB. 
Essa situação é fruto de quem pensa pequeno e en-
tende a politica como representação da sua vontade 
e não do conjunto de pessoas que fazem um grande 
partido comprometido com os destinos de uma nação.

Sempre fiz política somando, com diálogo e leal-
dade. Principalmente, quando estamos entre amigos 
e pessoas que gostamos e respeitamos. No PMDB fiz 
grandes amizades, não tenho como enumerá-las. Foi 
nesse partido que tive os momentos mais importantes 
da minha trajetória política.

Mas existem limites que não devemos transpor: 
limites éticos, morais e de convivência. Acredito que 
antes que isso aconteça devemos manter o respeito 
e ter sensibilidade para ver que chegou a hora de mu-
dar e construir um novo caminho sem perder o rumo.

Consultei as bases, que atestaram que a me-
lhor opção é deixar o PMDB nesse momento para 
não ultrapassar esses limites. Deixo amigos e boas 
lembranças. Infelizmente, não teremos mais o conví-
vio de pessoas que foram importantes durante quase 
uma vida inteira. Confesso que estou diante de uma 
das decisões mais dificeis em minha vida. Mas não 
seria correto permanecer num partido onde o espaço 
para discussão e participação ficaram muito limitados, 
quase inexistentes.

Agradeço a todos que nos ajudaram e compar-
tilharam vitórias e derrotas no PMDB. Vou seguir meu 
caminho junto com aqueles que acreditam ser possível 
construir uma outra alternativa política, comprometi-
da com o diálogo, garantindo espaço para as ideias e 
sempre valorizando a ética e a democracia.

Paraíba, 31 de março de 2013.
Wilson Santiago
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Peço 

desculpas ao Deputado Nilson Leitão. Eu não tinha 
visto V.Exa., que tem precedência.

Tem V.Exa. a palavra, para falar pela Minoria, por 
7 minutos. (Pausa.)

Deputado Gabriel, é para justificar o voto?
O SR. GABRIEL GUIMARÃES (PT-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para justificar o voto.

O Deputado Gabriel Guimarães votou, na última 
votação, de acordo com a orientação do seu Estado, 
pela criação dos Tribunais Regionais Federais.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Nilson Leitão, tem V.Exa. a palavra, para falar por 
7 minutos, pela Minoria.

O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho falar de dois assuntos, bem 
rapidamente. 

O primeiro é sobre a preocupação que estamos 
vendo em toda a imprensa nacional, de economistas 
do Brasil e também de economistas de fora do Brasil 
comentando a preocupação com a nossa inflação. E 
ela já chegou à cozinha dos brasileiros. Um restauran-
te de São Paulo, de acordo com a Folha de S.Paulo, 
já suspendeu o uso de molho de tomate na comida 
porque já aumentou 90%; a batata, mais de 80%; a 
farinha de mandioca, mais de 130%. 

E não é possível que só o Governo brasileiro não 
consiga ter uma atitude responsável que efetivamente 
venha a paralisar tudo isso, que venha a melhorar uma 
situação que o Brasil demorou tanto para conquistar. 
O Plano Real foi uma conquista real e verdadeira. 
Tudo bem que tenha sido criado pelo PSDB, mas não 
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é porque o PT votou contra o Plano Real que precisa 
destruí-lo ao longo do tempo. É necessário que o PT 
tenha responsabilidade com o controle da inflação, e 
não está tendo esse controle. 

Eu não quero acreditar que o Brasil caminha no-
vamente para aquele passado em que o brasileiro não 
sabia do valor das coisas no dia seguinte, em que um 
real ou aquele cruzeiro do primeiro dia no final do mês 
valia 10 centavos. Não é possível que o PT também 
vai destruir isso. Eu não posso acreditar. 

É um alerta que nós da Oposição temos a obriga-
ção de fazer. E temos que lembrar todos os dias desta 
tribuna que o que fez o Brasil avançar foi justamente o 
equilíbrio, foi justamente a moeda, uma moeda forte que 
orgulhou os brasileiros, que fez com que não precisás-
semos mais sucumbir ao dólar americano. Ao contrário 
disso, abriu o comércio, melhorou as compras. Hoje, o 
brasileiro tem geladeira, tem micro-ondas, tem carro, 
tem moto, tem sua casa porque tem uma moeda forte. 
Mas a inflação está corroendo essa força construída 
no passado, de ano a ano está sendo destruída por 
má gestão, por uma gestão ineficiente da economia 
no Brasil, pelo Governo do PT.

Quero também falar de um assunto que nos 
tem preocupado, e é um assunto polêmico, é um as-
sunto que poucos da classe política querem discutir. 
É a atuação, Presidente Amauri Teixeira, da FUNAI 
em relação a demarcações de áreas indígenas. O 
que está acontecendo é um absurdo. Hoje, em todo o 
Brasil está havendo demarcação de área indígena de 
forma unilateral, sem nenhum critério. A FUNAI faz o 
seu relatório, e ninguém pode contestá-lo, porque ela 
mesma o aprova.

O Ministério Público Federal tem dado ouvido, 
demasiadamente, à FUNAI. Será que não se pode co-
locar uma dúvida? Famílias estão sendo desalojadas, 
famílias estão sofrendo, sendo punidas, exatamente por 
relatórios irresponsáveis de alguns antropólogos. Não 
poderia haver a dúvida de que está havendo algum tipo 
de desonestidade nesses relatórios? 

Participei de uma audiência pública na cidade 
de Juína, em Mato Grosso, na segunda-feira. Entre 4 
mil e 5 mil pessoas lotaram o ginásio. Quase 600 mil 
hectares estão para ser demarcados. No Rio Grande 
do Sul, três, quatro Municípios também estão com o 
mesmo problema, em Minas Gerais também. Mas na 
hora em que tem que cumprir o seu papel de atender 
à população indígena no que tange à sua qualidade 
de vida, a FUNAI desaparece.

Acabei de ouvir o depoimento de um Prefeito do 
Rio Grande do Sul, que disse que, enquanto uma índia 
dava à luz o seu filho em praça pública, ligaram para 
a FUNAI, foram atrás da FUNAI, mas a FUNAI não 

deu assistência a essa mãe, a essa gestante. Quem 
teve de dar assistência foi a Prefeitura. Nessa hora a 
FUNAI não aparece.

Para acabar com a desnutrição que está matando 
os índios, a FUNAI não aparece. A FUNAI só está tra-
balhando como se fosse uma grande grileira de área, 
para tomar grande quantidade de hectares: 1 milhão, 
2 milhões de hectares. 

O grande absurdo disso é que ninguém é contra 
índio. Está havendo um desequilíbrio na forma que o 
Governo escolheu para fazer essas demarcações. O 
Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União com 
certeza terão de tomar atitudes para não ocorrer no 
Brasil uma guerra civil, porque estão desalojando fa-
mílias que já criaram o seu neto, o seu bisneto, que 
estão há quatro ou cinco gerações em cima daquela 
propriedade. E de repente chega a FUNAI e faz uma 
demarcação unilateral. Está desalojando. Família não 
é grande latifundiário, não. É produtor pequeno. Só na 
Reserva Kayabi, próxima a Alta Floresta e Apiacás, em 
Mato Grosso, são mais de 400 pequenos proprietários, 
pequenos produtores que estão lá numa insegurança 
jurídica fora do normal. 

Nós vamos propor uma trégua, vamos propor um 
TAC, para que isso possa ser discutido de forma res-
ponsável. Não se pode jogar o índio contra o branco. 
Quem está fazendo isso é a FUNAI. No histórico do 
Brasil, nos últimos 100 anos, não houve guerra entre 
branco e índio. 

O que há por trás de tudo isso? Não tenho pro-
va, mas eu acho que é minério. Quando se expande 
área indígena, há minério debaixo da terra, e minério 
riquíssimo. 

Isso precisa ser discutido com mais responsabi-
lidade. Por isso, Sr. Presidente, eu chamo a atenção 
desta Casa. Está aí um requerimento de instalação de 
CPI correndo pelos corredores com mais de 60 assi-
naturas; está para ser instalada a Comissão Especial 
sobre a PEC nº 215; e o Projeto de Lei nº 227 está 
sendo discutido. É necessário que essas decisões 
passem por esta Casa, pelo Congresso Nacional, que 
precisa debater esse assunto, e não por meia dúzia de 
antropólogos apaixonados por um lado só da história.

Não sou produtor, não sou ativista, eu sou bra-
sileiro e quero defender o Brasil, para que seja bom 
para os índios, para que seja bom para os produtores 
e para toda a Nação brasileira. 

Quero encerrar agradecendo pela presença à 
Prefeita Sandra, de Guarantã do Norte, do meu Esta-
do de Mato Grosso. Um grande abraço.

 O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cheguei agora 
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de São Paulo e não pude votar, mas quero parabenizar 
a Casa pela aprovação do TRF lá no Estado do Paraná.

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós 

vamos garantir a palavra, por 1 minuto, a todos que 
estão posicionados. Na ordem: Deputado Pedro Eu-
gênio; depois, Deputado Eduardo Azeredo; depois, 
Deputado Reguffe; aí vêm os Deputados Padre João 
e José Stédile; e, por último, V.Exas.

Vamos seguir a ordem. Com a palavra o Depu-
tado Pedro Eugênio, por 1 minuto.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente 
quero informar que, na última votação, votei de acordo 
com a orientação do Governo.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presiden-
te, para, na condição de coordenador da bancada do 
Nordeste, informar que estive em Fortaleza, ontem, 
acompanhando a reunião do CONDEL – Conselho 
Deliberativo da SUDENE, quando a Presidente Dilma 
Rousseff apresentou um grande reforço de recursos 
para o plano de ação do Governo Federal de comba-
te aos efeitos da seca. O Governo Federal já gastou 
cerca 7 bilhões de reais e agora apresenta um plano 
de 9 bilhões. A ampliação desses recursos visa não 
só estabelecer uma nova renegociação da dívida, 
que é praticamente um perdão de cerca 80% para os 
agricultores familiares, mas também destinar mais re-
cursos para ações emergenciais que levem ração e, 
principalmente, água para os agricultores.

Este registro eu quero fazer porque foi um mo-
mento importante de reafirmação do compromisso 
do Governo Federal com uma ação forte de combate 
aos efeitos da seca e de seu compromisso também de 
juntar a esta ação uma discussão sobre a estratégia 
de desenvolvimento do Nordeste dentro de um novo 
marco produtivo que seja capaz de resistir, no longo 
prazo, aos efeitos da seca.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agra-
decendo pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Por 1 
minuto, tem a palavra o Deputado Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro quero registrar os meus cumprimentos ao ex-Se-
nador Arlindo Porto, que estava aqui presente, autor 
desta PEC que aprovamos hoje, sobre a criação dos 
Tribunais Regionais Federais. Arlindo lutou muito por 
esse projeto e merece, portanto, este reconhecimento.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero lembrar 
que entrou em vigor ontem a nova lei sobre os crimes 
cibernéticos, os crimes digitais, que foi fruto de uma 
ampla negociação que fizemos aqui. Ainda não é a 

lei perfeita. Ela precisará ser complementada inclu-
sive com o marco civil da Internet para a questão da 
guarda dos logs, mas é importante. Pude acompanhar 
esse projeto por 10 anos, e realmente algumas inter-
pretações equivocadas aconteceram, mas o objetivo 
foi atingido. Então, desde ontem, o Brasil tem uma lei 
sobre crimes cibernéticos. 

Estou bem acompanhado: uma lei se chama Lei 
Azeredo e a outra, Carolina Dieckmann. Não estou, 
Sr. Presidente?

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-
tado Reguffe, tem V.Exa. a palavra por 1 minuto.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu apresentei um 
requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor 
desta Casa, da qual faço parte, solicitando a realização 
de uma audiência pública para ser discutida a questão 
dos apagões e de seus prejuízos para os consumido-
res de energia elétrica deste País. 

Para esta audiência pública eu proponho a con-
vocação do Ministro de Estado de Minas e Energia, 
do Presidente da ANEEL e dos presidentes das três 
companhias distribuidoras de energia elétrica que têm 
os piores desempenhos junto à ANEEL, segundo o 
ranking da ANEEL: a Companhia Energética de Bra-
sília, a CELG, de Goiás, e a CELPA, do Pará.

Portanto, solicito a presença de cinco convida-
dos: do Ministro de Minas e Energia, do Presidente da 
ANEEL e dos três presidentes dessas companhias de 
energia elétrica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado José Stédile, V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, gostaria de registrar a pre-

sença neste plenário de dois Prefeitos importantes do 
Rio Grande do Sul: João Carlos, de Bom Progresso, e 
Agustino Sinski, de Erval Grande.

Queria também registrar a grande preocupação 
dos Prefeitos das cidades de Canoas, Cachoeirinha, 
Gravataí, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo com a indefinição do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul quanto à construção da RS-010, 
importante rodovia para o Estado gaúcho.

Também gostaria de registrar, Sr. Presidente, 
que, na próxima segunda-feira, o Governador de Per-
nambuco estará no Estado do Rio Grande do Sul para 
participar de diversas atividades. Ele será agraciado 
com uma premiação pela Assembleia Legislativa, al-
moçará na FEDERASUL e, à noite, participará de um 
grande jantar em comemoração ao aniversário do nos-
so Líder Beto Albuquerque. Para se ter uma noção da 
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importância do fato, mais de 2 mil ingressos já foram 
vendidos para esse jantar.

Então, parabenizo o Governador de Pernambuco.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputa-

do Eduardo Sciarra, V.Exa. está inscrito para falar como 
Líder. Antes, V.Exa. me permite conceder a palavra a 
mais três Deputados, pelo menos? (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
o registro de uma reunião que faremos amanhã, junto 
com a Universidade Federal de Pernambuco, na cidade 
de Garanhuns, para discutir a ampliação e a instala-
ção de unidade dessa universidade federal do nosso 
Estado naquele Município, dando ênfase às áreas de 
informática, ensino a distância e gestão de gestores 
públicos e também à possibilidade da ampliação do 
programa de residência da Faculdade de Medicina, 
no hospital da universidade, que terá uma unidade na 
cidade de Garanhuns.

Contaremos com a presença do Prefeito Izaías, 
da cidade de Garanhuns, e do Reitor da Universidade 
Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, e estaremos 
acompanhando esta iniciativa, que é uma proposta 
que temos discutido com o Ministério da Educação, a 
ampliação da Universidade Federal no interior do Es-
tado de Pernambuco, em particular na nossa querida 
cidade de Garanhuns. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também 
destacar a votação dessa PEC.

Pelo menos estamos fazendo a nossa parte. Na 
democracia, seja no Poder Legislativo, seja no Poder 
Executivo, seja no Poder Judiciário, acho que é uma 
responsabilidade nossa facilitar o acesso à Justiça. 
Então, com a criação da 7ª Região, de certa forma 
estamos fazendo isso, ou seja, acelerando o proces-
so e facilitando o acesso. Demora muito tempo. Tudo é 
concentrado aqui em Brasília. Essa descentralização 
para Minas Gerais e Bahia é um ganho para o povo. 

Nós estamos fazendo a nossa parte. Cabe o se-
gundo passo ao próprio Poder Judiciário, com a contri-
buição do Poder Executivo. Quero agradecer aos mais 
de 300 Deputadas e Deputados que, mesmo sendo 
de Estados que não estão sendo contemplados, vota-
ram a favor dessa proposta de emenda à Constituição.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Luiz Couto. Depois, o Líder. 

Eu vou ler a lista de inscrição e garantir a pala-
vra a todos, mas agora falará o Deputado Luiz Couto 

e, depois, o Líder, que tem precedência e gentilmente 
está esperando.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero informar 
que amanhã a CPI do Tráfico de Pessoas estará rea-
lizando uma audiência pública no Estado de Pernam-
buco, na Assembleia Legislativa daquele Estado. Nós 
iremos ouvir várias autoridades, pessoas envolvidas 
no tráfico de pessoas e representantes de entidades 
que irão nos ajudar nessa investigação. 

Na sexta-feira estaremos durante todo o dia na 
Paraíba, realizando a mesma ação, uma audiência 
pública. 

Como disse o Papa Francisco, “um dos maiores 
pecados da humanidade na atualidade é o tráfico de 
pessoas”. Nós temos que dar o basta a esta situação 
que hoje só perde para o tráfico de drogas e para o 
tráfico de armas.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes de 
o Deputado Eduardo Sciarra começar a falar, eu vou 
ler a lista, pela ordem, dos que falarão após S.Exa.: 
Deputados Jair Bolsonaro, Major Fábio, Domingos 
Sávio, Átila Lins, Arnon Bezerra, Alessandro Molon, 
Jean Wyllys, Márcio Macêdo e Alfredo Kaefer. Só es-
ses falarão, nessa ordem. 

Primeiro falará o Líder, que tem precedência re-
gimental, a quem quero agradecer a gentileza.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Sciarra, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSD, por 
6 minutos. 

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, De-
putado Amauri Teixeira, que neste momento preside a 
sessão, após o resultado histórico da votação da PEC 
nº 544, que cria quatro Tribunais Regionais Federais: 
do Paraná, de Minas Gerais, Bahia e Amazonas.

E eu queria cumprimentar o Presidente Amauri 
Teixeira porque é pé-quente: ao assumir a Presidência 
da Frente Parlamentar pela Criação de Tribunais Regio-
nais Federais, imprimiu ao longo desses últimos meses 
um trabalho de mobilização fantástico que culminou, 
hoje, com a votação em segundo turno da PEC 544. 

Essa PEC tramita desde o ano de 2002. Estava 
aqui o ex-Senador Arlindo Porto, autor da proposta. E 
tive a honra de ser o Relator na Comissão Especial 
criada na Câmara dos Deputados. Em setembro de 
2003, aprovamos esta matéria justamente na Comis-
são Especial.

É uma grande conquista, não só dos Estados 
que serão contemplados com a instalação dos Tribu-
nais Regionais Federais. Para se ter uma ideia, mais 
de 50% do volume da 1ª Região, aqui em Brasília, são 
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referentes a processos do Estado de Minas Gerais. 
Com toda certeza, além de beneficiar a população 
de Minas Gerais, aqueles que precisam ter acesso 
democratizado à Justiça, também vai desafogar a 1ª 
Região de tantos processos que estão aqui tramitando, 
de várias regiões do País. Da mesma forma, a instala-
ção no Amazonas vai desafogar de toda aquela parte 
da Região Norte o tribunal de Brasília; da mesma for-
ma, o da Bahia, do Deputado Amauri Teixeira, que vai 
atender também ao Estado de Sergipe; e o do Estado 
do Paraná, que terá jurisdição nos Estados de Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul. 

Nós conquistamos hoje uma grande vitória. A 
promulgação desta PEC vai nos dar condições, nos 
próximos meses, de nos prepararmos para a instala-
ção de fato desses tribunais. 

Eu queria ressaltar a grande mobilização feita, 
principalmente, nesses Estados-sede, envolvendo en-
tidades de classe. 

A OAB foi fundamental, tanto nos Estados quanto 
no plano nacional. A OAB Nacional estava aqui pre-
sente, hoje, dando apoio. 

A AJUFE – Associação dos Juízes Federais do 
Brasil fez também um belo trabalho, inclusive desmis-
tificando algumas questões que foram levantadas com 
relação a custos para a instalação desses tribunais.

Da mesma forma, as entidades da sociedade 
organizada que vieram maciçamente dar o seu apoio 
e os Parlamentares envolvidos nesse trabalho. Vários 
desses Parlamentares já se pronunciaram hoje. E eu 
queria dizer que, sem dúvida nenhuma, é uma gran-
de conquista. 

Ainda no tempo que me resta, Sr. Presidente 
Amauri Teixeira, queria rapidamente falar, pelo PSD, 
sobre a situação que ocorreu ontem durante votação 
no Conselho de Ética. Nós não tínhamos firmado ne-
nhum compromisso em relação a uma candidatura de 
um partido, no caso, do PDT, no Conselho de Ética. 
Esse compromisso não veio em momento nenhum, a 
não ser numa reunião do Colégio de Líderes. Na opor-
tunidade, eu manifestei que não havia de fato esse 
compromisso. Porém, atendendo ao apelo do Líder 
André Figueiredo e também do Presidente Henrique 
Eduardo Alves, nós fizemos um esforço, uma tentati-
va: que o Deputado Ricardo Izar retirasse o seu nome.

Aliás, o PSD não indicou o Deputado Ricardo 
Izar para disputar a eleição. 

Ele concorreu de forma avulsa para a vaga de 
outro partido. E o resultado da eleição – 11 a 10 – 
mostra que o PSD não é o responsável pelo resultado, 
até porque é uma votação secreta. E me manifestei 
várias vezes.

Por outro lado, esse é um fato consumado, já pas-
sou. Eu fiz um empenho pessoal, como Líder, para que 
pudesse acontecer aquele entendimento feito com o 
Presidente Henrique Eduardo Alves e com o Deputado 
Ricardo Izar. Não foi possível. O resultado está aí. E 
tenho que parabenizar o Deputado Ricardo Izar, que 
conquistou esses votos de forma pessoal, indo atrás.

Queria dizer, principalmente ao Líder André Fi-
gueiredo, do PDT, que nós, em momento nenhum, 
descumprimos qualquer entendimento que havia sido 
feito anteriormente. Fizemos todo o esforço possível 
nesse sentido.

E queria deixar registrado que o Deputado Ricardo 
Izar é bem quisto no nosso partido. Parabenizo-o pelo 
resultado, sem prejuízo dos outros Líderes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero 

reconhecer a grande liderança de V.Exa. nesse pro-
cesso, assim como a do Deputado Rubens Bueno, que 
está aqui. Toda a bancada do Paraná foi fenomenal, 
assim como as bancadas do Amazonas, de Minas Ge-
rais, sempre coesa, e da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui o úni-
co Parlamentar, nas duas Casas, que votei contra a 
PEC das Empregadas Domésticas. Sem bola de cris-
tal, já previa o que está acontecendo: uma explosão 
de desemprego.

Mas compareci ontem na sessão de promulgação 
da PEC, quando ouvi vários discursos de Parlamenta-
res e, inclusive, de Ministros e Ministras que disseram 
que essa PEC equivale ao fim da escravatura, por dar 
novos direitos às empregadas domésticas.

Se for assim, por questão de coerência, eu que-
ro dizer a V.Exa. e a todos que estão aqui que os mi-
litares das Forças Armadas, os bombeiros e policiais 
militares de todo o Brasil estão vivendo em condição 
de escravidão, porque não têm Fundo de Garantia, 
hora extra, adicional noturno e carga horária de 44 
horas semanais.

Eu sei das dificuldades, mas vou colher assina-
turas para que todos os direitos trabalhistas sejam 
estendidos a esses militares da União e dos Estados, 
a fim de que tenham também todos os direitos das 
domésticas e fujam da escravidão.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Major Fábio. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
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fazer um registro sobre algo que está acontecendo 
no meu Estado da Paraíba. Na Semana Santa, houve 
mais de 26 homicídios na Grande João Pessoa. Eu 
fico muito triste de relatar isso. Foram 26 homicídios. 
E o Governo não faz nada.

Os policiais que estão para ser promovidos não 
foram promovidos. Sabe o que foi que o Governo fez? 
O Governo tirou o desenho de caveira do uniforme do 
BOPE. A única coisa que o Governo da Paraíba fez, 
diante dessa calamidade, Deputado Bolsonaro, foi ti-
rar o desenho de caveira do uniforme do BOPE. Isso 
é uma vergonha!

Os jovens da Paraíba estão morrendo por causa 
do crack. O Governo Federal, incompetente, não fecha, 
no caso, as fronteiras do Brasil! A nossa juventude está 
morrendo porque o Governo Federal é incompetente!

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Domingos Sávio. 
S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a nossa alegria de termos lutado, ao lado de 
V.Exa. e de tantos outros, pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 544, sobre a criação de 
Tribunais Federais Regionais, inclusive em Minas Ge-
rais, dando a todos melhor acesso à Justiça Federal.

Hoje, Sras. e Srs. Deputados, também foi um 
dia extremamente produtivo, em que, além de termos 
estado com o Ministro Lobão, trabalhando para libe-
rar algumas questões ligadas à mineração em Minas, 
realizamos uma importante reunião com o Ministro 
Padilha, na qual o convidamos para visitar Divinópolis.

Estamos construindo na cidade, com o apoio do 
Governo do Estado, um hospital regional, para atender 
o centro-oeste mineiro, não só Divinópolis.

Ao lado disso, com o apoio do Governo do Esta-
do, implementamos um sistema de rede de urgência 
e emergência, com a criação de UTIs em Oliveira, em 
Formiga, em Lagoa da Prata, em Arcos. Enfim, esta-
mos trabalhando para melhorar o atendimento à saúde.

É importante que o Governo Federal participe 
desse esforço juntamente com o Município, com o Es-
tado. Por isso, o convite ao Ministro Padilha.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Aviso 
aos Parlamentares que estão chegando que temos 
uma lista e que vamos segui-la. O tempo da sessão já 
foi ultrapassado em 16 minutos. Eu vou ler a lista dos 
inscritos. Depois de se pronunciarem, a sessão será 
encerrada mesmo.

Os próximos oradores são os Deputados Jean 
Wyllys, Márcio Macêdo, Alfredo Kaefer, Pastor Eurico, 
Paulo Rubem Santiago, Erika Kokay e Arnon Bezerra.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO – Inclua Ben-
jamin Maranhão, Sr. Presidente. Eu agradeço muito 
a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Perdoe-
-me, Deputado Arnon Bezerra. O nome de V.Exa. vem 
antes do nome do Deputado Jean Wyllys. Mas eu já 
anunciei o Deputado Jean. Em seguida, V.Exa. terá a 
palavra.

O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, o meu nome 
está na lista. Eu sou o primeiro.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Jean Wyllys.

O SR. JEAN WYLLYS (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, a De-
putada Erika Kokay e o Deputado Domingos Dutra 
estivemos agora com a Procuradora Deborah Duprat 
para conversar sobre a representação que fizemos 
contra os autores da difamação de que estamos sendo 
vítimas nas redes sociais e por meio de telefonemas 
e outros canais. Por conta disso, não pude estar aqui 
no momento da votação, mas reitero que votei junto 
com o meu partido.

Essa representação é importante, porque o ní-
vel de difamação chegou a um ponto em que minha 
vida está sendo ameaçada, por meio de telefonemas.

A Procuradora foi bastante receptiva e ficou, 
inclusive, sensibilizada com o que vem acontecendo 
conosco, com nós três, mas sobretudo comigo, porque 
essa difamação decorre especialmente do fato de eu 
ser homossexual assumido, ter orgulho e estar defen-
dendo os direitos humanos de minorias.

Há pessoas que não suportam isso aqui, não 
suportam ver homossexual num papel de sujeito de 
discurso, ao lado deles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Eu peço 

desculpas ao Deputado Átila Lins, que estava inscrito 
em primeiro lugar. Eu pulei os nomes dos Deputados 
Átila Lins e Arnon Bezerra.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, neste 
quase final de sessão, agradecer a todos os compa-
nheiros que nos ajudaram na luta pela aprovação da 
PEC 544.

V.Exa., Sr. Presidente, coordenou a Frente Par-
lamentar pela Criação de Tribunais Federais, que vão 
trazer grandes benefícios.

Nós, por exemplo, no Amazonas, vamos beneficiar 
praticamente toda a Região Norte – Roraima, Rondô-
nia, Acre, Amazonas. O Tribunal Regional Federal da 
9ª Região, com sede em Manaus, vai fazer com que 
tenhamos uma Justiça descentralizada. Vamos acabar 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 07881 

com o gigantismo da injustiça. Qualquer pessoa em 
Manaus que queira buscar os seus direitos é obriga-
da a vir a Brasília, ao TRF da 1ª Região. Agora, com a 
criação do Tribunal Regional Federal na Região Norte, 
com sede em Manaus, mais precisamente na Amazô-
nia Ocidental, esses problemas vão ser superados.

Portanto, estamos de parabéns, todos nós, por 
essa grande vitória.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Para-
béns ao Amazonas e à Região Norte.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-
tado Arnon Bezerra, eu lhe peço desculpas.

O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não tem 
nada que pedir desculpas. Fico muito honrado de ser 
anunciado por V.Exa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presi-
dente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
do Ceará, Dr. Manoel Bezerra Veras, foi agraciado hoje 
com a Medalha do Mérito Judiciário, com grau de alta 
distinção. Sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento 
do trabalho de um profissional que tem dedicado muito 
tempo à vida pública.

Quero também registrar a ida da Presidenta Dilma, 
ontem, ao Estado do Ceará, onde anunciou medidas 
que fazem com que o nordestino, com a seca inteira 
que vem sofrendo, a maior seca de toda a história… 
Não fossem os carros-pipa, toda a infraestrutura, o 
Bolsa-Família, os meios de transporte, meios de co-
municação, enfim, sem dúvida nenhuma, a população 
hoje estaria sofrendo tanto quanto os animais.

Portanto, quero agradecer à Presidenta Dilma e 
reconhecer o grande trabalho que ela faz à frente da 
Presidência da República.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, eu quero lamentar uma atitude da 
Presidenta Dilma Rousseff, que ontem vetou um artigo 
importante que nós aprovamos nesta Casa, e que foi 
homologado pelo Senado. Trata-se de uma luta de 10 
anos por um dispositivo que amplie o limite do lucro 
presumido. Eram vários projetos transitando, e nós en-
tramos na medida provisória, aprovada pelo Relator, 
pelo Presidente, com o apoio do Líder do Governo na 
Câmara e do Líder do Governo no Senado. Mas, infe-
lizmente a Presidenta vetou.

É um modelo simples de recolhimento de impos-
tos. Há 1 milhão de empresas inseridas que pagam já 
uma tabela sobre o tipo de faturamento. E esse modelo 
simplificado poderia aliviar as empresas. 

O Governo tem realmente uma gana arrecadatória 
muito grande. Há um discurso de que se faz desone-
ração aqui, isenção acolá, mas, na verdade, nunca se 
arrecadou tanto imposto quanto em 2012.

Então, esse imposto sobre o lucro presumido das 
empresas que estão apenas nos 42 milhões de reais e 
que nós ampliamos para 78 milhões, de fato, não é do 
Governo. Porque é mais ou menos como a tabela do 
Imposto de Renda dos funcionários, que foi por muito 
tempo paralisada, não tendo reajuste.

Lamentavelmente, vamos ter que colocar o dispo-
sitivo de novo em outra medida provisória. Vamos avaliar 
aqui a possibilidade de derrubar o veto da Presidenta, 
e lutaremos para que esse dispositivo seja aprovado, 
pois beneficiará um contingente muito grande de em-
presas no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Alessandro Molon, V.Exa. tem 1 minuto. E peço 
que se atenha a 1 minuto.

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado. Serei breve.

Eu me inscrevi assim que o Deputado Eduardo 
Azeredo se manifestou sobre a entrada em vigor da Lei 
chamada Carolina Dieckmann, para lembrar-lhe, e a 
toda Casa, de que o nosso compromisso foi o de apro-
var ao mesmo tempo o marco civil da Internet e tam-
bém os projetos que tratavam de crimes cibernéticos. 

Lamentavelmente, a Casa não conseguiu fazer 
isso. Foram aprovados dois projetos que tratam de 
crimes cibernéticos, um deles, inclusive, de autoria do 
Deputado Paulo Teixeira e outros Parlamentares, bas-
tante equilibrado. No entanto, o marco civil da Internet 
até hoje não foi votado.

Eu quero fazer um apelo a V.Exa., aos Líderes da 
Casa e ao Presidente Henrique Eduardo Alves, para 
que coloquem o marco civil em votação, a fim de que 
a gente ofereça ao País uma lei que garanta direitos 
e deveres no uso da Internet no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Pastor Eurico, que disporá 
de 1 minuto.

O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de 8 a 12 deste mês, próxima semana, 
estaremos tendo em Brasília a realização da Con-
venção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Já 
temos inscritos 24 mil pastores que vão estar partici-
pando desse grande conclave, que será realizado no 
Distrito Federal.
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Aproveito a oportunidade para também comunicar 
que segunda-feira, pela manhã, teremos nesta Casa 
uma sessão solene em prol desse evento e também 
falando sobre o que a Igreja Assembleia de Deus tem 
feito neste Brasil.

Parabenizo todos que estão solidários a este 
movimento. Nós, evangélicos do Brasil, lutamos para 
que a sociedade viva dias melhores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Carlos Bezerra votou com o partido na última 
votação.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com muita satisfação que comunico 
aos trabalhadores portuários avulsos do Porto do Reci-
fe, do Porto de Suape, em Pernambuco, como também 
aos demais trabalhadores dos portos brasileiros, que 
tivemos agora uma reunião com o Senador Eduardo 
Braga, Relator da Medida Provisória nº 595, fazendo 
a defesa da nossa emenda, a Emenda nº 332, pela 
manutenção do Fundo de Indenização do Trabalhador 
Portuário Avulso. É uma necessidade que já havia sido 
prevista há 20 anos pela Lei nº 8.630. Cerca de 7 mil 
trabalhadores do Brasil foram beneficiados com essas 
indenizações, mas há milhares de outros trabalhado-
res, inclusive aqueles que agora estão prestes a sair 
da atividade portuária, que não foram beneficiados 
pela manutenção desse Fundo, pelo pagamento das 
indenizações.

Quero, portanto, comunicar a esses trabalhado-
res a nossa luta em defesa da emenda, garantindo o 
fundo de indenização na MP nº 595, a medida provi-
sória dos portos.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para justi-
ficar. Eu estava no Ministério das Cidades e não pude 
estar na votação anterior. Votei com meu partido.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Luis Carlos 
Heinze, nas votações anteriores, votou com o Partido 
Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quem 
for justificar, pode justificar.

O SR. IRAJÁ ABREU (PSD-TO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Deputado Irajá Abreu acompa-
nhou o partido nas últimas votações.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós já 
encerramos as inscrições. A próxima oradora é a De-
putada Erika Kokay.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero jus-
tificar o voto. Eu estava com o Ministro da Agricultura, 
discutindo sobre o Tratado de Nagoya, que é muito 
importante para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Estão 
inscritos os Deputados Erika Kokay e Benjamin Ma-
ranhão.

Precisamos encerrar logo a sessão.
Tem a palavra a Deputada Erika Kokay, por 1 

minuto.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é apenas para 
reafirmar a importância da reunião que tivemos hoje 
com a Subprocuradora Deborah Duprat, eu, o Deputa-
do Jean Wyllys e o Deputado Domingos Dutra, em que 
falamos sobre uma representação criminal que fizemos 
acerca da publicização de um vídeo absolutamente 
calunioso. E este País não pode admitir que se possa 
desenvolver esse desvio sem nenhum tipo de sanção.

Aliado a isso, Sr. Presidente, estamos absolu-
tamente solidários com o Deputado Jean Wyllys, que 
tem sofrido uma série de ameaças. A Frente Parla-
mentar em Defesa dos Direitos Humanos, instrumento 
de construção dos direitos humanos nesta Casa na 
atualidade, estará, na próxima semana, com o Presi-
dente Henrique Eduardo Alves, para exigir que esse 
Deputado tenha proteção para exercer a sua condição 
e o seu mandato sem o ódio homofóbico.

Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Eu es-

pero que as nossas diferenças não resultem nesse tipo 
de pressão para que possamos recuar. A democracia 
comporta as diferenças.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao Deputado Benjamin Maranhão.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar uma preocupação. Ontem, em Fortaleza, 
a Presidenta Dilma Rousseff fez uma série de novos 
anúncios em relação ao aumento de recursos para o 
atendimento da questão da seca no Nordeste. Trata-se 
de um aumento de 2 bilhões de reais, um número que 
fala por si só, mas que ainda, por incrível que pareça, 
é tímido diante das necessidades do nosso povo. 

Esta é a maior seca dos últimos 50 anos. Falta 
água até para consumo humano, na maioria dos Mu-
nicípios, e nós precisamos de ações imediatas.

Eu recebi, há poucos dias, um comunicado do 
MDA com relação a máquinas retroescavadeiras e 
tratores que seriam entregues aos Municípios. Hoje 
eu fui ao MDA, e, para minha surpresa, não existe se-
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quer um cronograma de entrega das máquinas para 
o Estado da Paraíba.

Então, quero registrar minha preocupação e pe-
dir, por meio da Câmara dos Deputados, que sejam 
tomadas medidas emergenciais para que a Paraíba 
e os demais Estados do semiárido recebam atenção 
e recursos.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com o 
máximo de inflexibilidade, terá 1 minuto o Deputado 
Jesus Rodrigues. Em seguida, falarão o Deputado 
Henrique Fontana, a Deputada Fátima Bezerra e o 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

Jesus, faça o milagre do encerramento!
O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Sem revisão 

orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. (Risos.)
Quero abordar apenas o assunto das verbas para 

o combate aos efeitos da estiagem no Nordeste. Na 
verdade, precisamos ter coragem para avançar nas 
ações estruturantes. Não tem como estarmos, eventu-
almente, a cada momento de falta de chuva, investindo 
10 bilhões de reais, afora o que já foi investido ante-
riormente, enquanto nós podemos, com muito menos 
do que isso, construir os canais de transposição dos 
rios – não só do Rio São Francisco, mas também do 
Rio Parnaíba, que une, não divide, o Piauí e o Mara-
nhão. Precisamos pensar em segurança hídrica e em 
ações estruturantes para resolver esse problema de-
finitivamente. 

Nós estamos vendo o Canal Norte levar água 
do Rio São Francisco para o Ceará. E nós vamos ter 
também para a Paraíba e Pernambuco. Vamos ter eixo 
sul para região da Bahia, e, a oeste, para o Piauí, que 
também poderia contribuir nessa divisa do semiárido.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Henrique Fontana. S.Exa. dispõe 
de 1 minuto, rigorosamente.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em exercí-
cio, Deputado Amauri Teixeira, cumprirei meu minuto, 
rigoroso e bem direto.

O meu pedido a este Plenário, que agora não 
está no seu momento de maior lotação – mas todos 
os Parlamentares decerto acompanham a sessão pela 
televisão, pelo seu gabinete, pela sua assessoria – é 
de que todos nós façamos um enorme esforço, Presi-
dente Amauri Teixeira, para na semana que vem vo-
temos a reforma política.

As opiniões são diferentes: um defende determi-
nada posição; um é a favor do financiamento público, 
como eu; enquanto outro é a favor do financiamento 
privado. Mas o importante é votarmos, a Maioria apa-
recer, a Maioria aprovar. Porque a Minoria, eventual-
mente, pode perder uma votação. Uma coisa é apro-

var algo que eu desejo para melhorarmos a política, e 
outra é aprovar algo que ela entende que seja melhor 
para melhorar a política brasileira.

Eu concluo, Sr. Presidente, dizendo que o pior dos 
mundos é continuarmos com este sistema que temos. 
Precisamos ter a coragem de enfrentar a votação, res-
peitando as diferenças, fazendo os destaques, fazendo 
as emendas e colocando os nossos posicionamentos.

Sr. Presidente, é este o desejo que eu tenho e 
é para isso que eu peço o apoio de todos os colegas.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – V.Exa. 
tem o nosso apoio.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra à Deputada Fátima Bezerra. S.Exa. dispõe 
de 1 minuto, rigorosamente.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer o registro acerca das medidas anunciadas ontem 
pela Presidenta Dilma Rousseff que tratam dos efeitos 
da estiagem no nosso querido Nordeste. 

Essas medidas vêm no sentido de proteger a po-
pulação do Nordeste dos efeitos da seca que assola 
sem dó nem piedade a nossa Região. Como disse a 
Presidenta Dilma, Deputado Amauri Teixeira, nós te-
mos que conviver com a seca. Vamos conviver com a 
seca, mas com capacidade de superá-la e preveni-la. 
Daí a importância das iniciativas do Governo Federal, 
dos Governos Estaduais e Municipais.

Quero também fazer o registro da Jornada de 
Lutas da Juventude, ontem aqui em Brasília, liderada 
pela UNE, pelo movimento estudantil. Presentes mais 
de 40 entidades, organizações, universidades.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Presi-
denta Dilma Rousseff anunciou, durante a 17ª Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
realizada ontem, em Fortaleza, mais R$9 bilhões em 
investimentos para combater os efeitos da estiagem 
na Região. Serão 340 mil toneladas de milho subsi-
diado nos meses de abril e maio, aumento de 30% no 
número de carros-pipa, prorrogação do Garantia Sa-
fra e do Bolsa Estiagem, ampliação de linhas crédito 
e renegociação das dívidas dos agricultores da região. 

Além disso, a Presidenta afirmou que já foram 
entregues 270.611 cisternas para consumo humano e 
outras 13.369 para cisternas de produção. Segundo a 
Presidenta, o compromisso do Governo é entregar até 
julho 130 mil cisternas e construir o restante das 240 
mil ainda em 2013. Para o apoio ao agricultor, serão 
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feitos ainda 20 novos poços profundos de grande vazão 
e 1.100 poços, além da recuperação de 1.400 poços.

O Governo dará também para os 1.415 Municí-
pios atingidos pela seca um conjunto composto por 
uma retroescavadeira, uma motoniveladora, dois cami-
nhões – um caminhão-caçamba e um caminhão-pipa 
–, e uma pá carregadeira. 

Sr. Presidente, todas essas iniciativas que o Go-
verno tem tomado são para proteger a população do 
Nordeste dos efeitos da seca, que assola, sem dó e 
sem piedade, a Região.

Como disse a Presidenta: “A seca é uma rea-
lidade. Assim como os países das zonas frias deste 
planeta convivem com o inverno, nós vamos conviver 
com a seca. Mas vamos conviver com a seca com ca-
pacidade de superá-la e preveni-la”. 

Portanto, merece destaque essa iniciativa do Go-
verno Federal, da nossa Presidenta Dilma. Bem como 
é necessária a união dos Estados, dos Municípios, dos 
movimentos sociais e das universidades para o comba-
te ao drama da seca, lembrando também que Estados 
precisam ser mais proativos, não se limitando a cuidar 
somente dos projetos ou ações de governo.

Também registro a Jornada de Lutas, que esteve 
reunião em Brasília, ontem. Presentes mais de 5 mil 
jovens, representando 40 entidades, organizações, 
universidades e escolas, e que, mesmo sob o sol for-
te, marcharam pelas ruas, na Esplanada dos Ministé-
rios, defendendo 10% do PIB, 50% do Fundo Social 
do Pré-sal e 100% dos royalties do petróleo exclusi-
vamente para a educação. 

São estas as minhas considerações neste dia, 
Sr. Presidente. Muito obrigada.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, agradeço a deferência. 

Quero fazer o registro de que a Comissão de 
Constituição e Justiça aprovou hoje o PL nº 2.208, 
de 2011. 

É uma importante iniciativa do Ministro da Educa-
ção, do Poder Executivo, mandar a esta Casa projeto 
de criação da Universidade Federal do Cariri. Trata-se 
de uma região que tem um potencial muito importante, 
uma história no cenário do Nordeste. 

O projeto da Universidade Federal do Cariri, a 
partir de sua aprovação hoje na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, irá para o Senado. Com certeza, os 
Senadores serão sensíveis, para que nós possamos 
fortalecer o Nordeste brasileiro a partir dessa univer-
sidade, que irá ofertar 27 cursos de graduação. Ela irá 

oferecer também um campus avançado em Icó, na ci-
dade de Brejo Santo. E tenho certeza de que isso irá 
fazer com que nós possamos melhorar cada vez mais 
os indicadores sociais e econômicos. 

Estão de parabéns todos os que fazem parte da 
região do Cariri pela aprovação desta matéria, uma 
iniciativa do Executivo, que cria a Universidade Fede-
ral do Cariri. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Muito 

obrigado, Deputado Raimundo. 
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 

palavra o Deputado Assis Carvalho. S.Exa. dispõe de 
1 minuto, ou, se possível, menos.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas últimas 
duas semanas eu participei das festividades religiosas 
decorrentes da Semana Santa no Estado do Piauí, mais 
especificamente na cidade de Oeiras. Na sexta-feira 
anterior à Sexta-Feira Santa, Sexta-Feira da Paixão, 
participei da tradicional procissão de Bom Jesus dos 
Passos, realizada desde 1856. Essa é a maior demons-
tração de fé no Piauí. 

Neste ano, as festividades religiosas aconteceram 
no dia 22 de março e reuniram cerca de 50 mil fiéis, 
segundo o portal do Governo do Estado. A procissão 
tem início com a saída da imagem do Senhor Jesus 
dos Passos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
Os romeiros percorrem o centro histórico da cidade, 
e a caminhada alcança a Praça da Vitória, onde está 
localizada a Catedral de Nossa Senhora da Vitória. 

O ponto mais importante da festividade é o en-
contro da imagem de Jesus Cristo com a de sua mãe, 
Maria, em frente ao prédio histórico Círculo Operário, 
onde está instalada a Prefeitura Municipal da cidade 
de Oeiras.

Outro ponto alto da procissão é o canto de Maria 
Beú, que representa Verônica, mulher que enxugou o 
rosto de Jesus Cristo durante o caminho para o Calvário. 

É isso, Sr. Presidente, que eu solicito a V.Exa. dê 
como lido. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Acolho 
o pronunciamento de V.Exa. como lido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA: 

Sr. Presidente, nas últimas duas semanas, par-
ticipei das festividades religiosas decorrentes da Se-
mana Santa no estado do Piauí, mais especificamente 
na cidade de Oeiras. 

Na sexta-feira anterior à Sexta-Feira da Paixão, 
participei da tradicional Procissão de Bom Jesus dos 
Passos. Realizada desde 1856, é a maior demonstra-
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ção de fé do Piauí. Este ano, a festividade religiosa 
aconteceu no dia 22 de março e reuniu cerca de 50 mil 
fiéis, segundo o Portal do Governo do Estado do Piauí.

A procissão tem início com a saída da imagem de 
Bom Jesus dos Passos da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Os romeiros percorrem o centro histórico da 
cidade, e a caminhada alcança a Praça das Vitórias, 
onde está localizada a catedral de Nossa Senhora da 
Vitória. O ponto mais importante da festividade é o en-
contro da imagem de Jesus Cristo com a de sua mãe, 
Maria, em frente ao prédio histórico do Círculo Ope-
rário, onde hoje está instalada a prefeitura municipal. 

Outro ponto alto da procissão é o canto de Maria 
Beú, que representa Verônica, mulher que enxugou o 
rosto de Cristo durante o caminho para o calvário. Os 
versos dizem: “caminheiros que passais por este ca-
minho, parai um pouquinho e olhai, por favor, se neste 
mundo existe uma dor assim tão grande como a dor 
de minha dor”. O canto chama a atenção para o sofri-
mento de Jesus ao carregar a cruz. 

Na última quinta-feira, dia 28 de março, parti-
cipei ainda da Procissão do Fogaréu. Na festividade 
religiosa, as luzes da cidade são apagadas e a noite 
é iluminada por lamparinas – levadas apenas por ho-
mens. A cerimônia simboliza a perseguição de Jesus 
Cristo pelos soldados romanos antes da crucificação, 
que este ano reuniu cerca de 10 mil fiéis.

A procissão tem início na catedral de Nossa Se-
nhora da Vitória, percorre as ruas do centro histórico 
da cidade e retorna ao ponto de partida. O percurso 
de cerca de três quilômetros é percorrido ao som de 
hinos de louvor entoados pelos fiéis e ao som da ma-
traca, instrumento musical feito de madeira e ferro. 
Ao final, no adro da catedral, os romeiros assistem ao 
sermão do padre.

Na Sexta-Feira da Paixão, ponto alto da Semana 
Santa, passei o dia em atividades religiosas em função 
da morte de Jesus Cristo. Na Catedral de Nossa Se-
nhora da Vitória, centenas de fiéis se reuniram para a 
Celebração da Paixão e Morte de Jesus Cristo. 

Após a cerimônia, acontece o Sermão e o Des-
cimento da Cruz no adro da catedral. Em seguida, a 
Procissão do Senhor Morto percorre as principais ruas 
do centro histórico. A Semana é encerrada no domingo, 
que representa a Ressurreição de Cristo.

Esta é a minha contribuição por hoje, Sr. Presi-
dente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra a Deputada Fátima Bezerra, que dispõe de 30 
segundos para completar a fala.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é só para 
lembrar a Jornada de Lutas da Juventude, que reuniu 

ontem mais de 5 mil estudantes, tem como bandeira 
de luta a defesa dos 10% do PIB para a educação, de 
100% dos royalties e de 50% do Fundo Social do Pré-
-Sal para a educação.

Essa foi a bandeira a central da Jornada de Lutas, 
ontem liderada pela UNE aqui em Brasília. 

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra o Deputado Dr. Ubiali. S.Exa. dispõe de 30 
segundos. É o máximo de flexibilidade.

O SR. DR. UBIALI (PSB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é simplesmente 
para fazer o registro de que estivemos hoje com o Mi-
nistro Padilha, que veio a esta Casa. Nós tivemos uma 
conversa franca, e ele nos explicou todo o processo. 
Entendemos algumas coisas que ele não está conse-
guindo fazer. Mas, em relação ao que está sendo feito, 
ele foi muito feliz e mostrou que está no caminho certo.

Eu queria então cumprimentar o Ministro Padi-
lha e a nossa Comissão, que permitiu esse encontro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Obriga-

do pela compreensão.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós 

fomos ao máximo flexível.
Antes de encerrar a sessão, quero agradecer, pri-

meiro, ao Presidente desta Casa, o Deputado Henrique 
Eduardo Alves, por ter colocado em votação a PEC nº 
544/02; ao 1º Vice-Presidente, o Deputado André Var-
gas, por ter feito um esforço muito grande para manter 
essa matéria e garantir a sua aprovação; e a todas as 
bancadas e a todos os colegas que votaram a favor 
da PEC, pela descentralização da Justiça.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO: 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia-
mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, as queixas sobre o funcionamento 
dos Correios no meu Estado, o Acre, são frequentes. 
Nesta semana recebi carta com mais uma reclamação. 
Nela, a pessoa denuncia que o atual coordenador de 
operações da ECT, Anderson Oliveira, decretou que 
todas as correspondências sem CEP, o Código de En-
dereçamento Postal, ou com o CEP incorreto sejam 
devolvidas ao remetente.

E, pior, a medida estaria ainda contando com 
a conivência do diretor da ECT no Estado, Samuel 
Nolasco. Afinal, a devolução, de acordo com a denún-
cia, contraria o que estabelece o Manual da ECT e a 
administração central dos Correios em Brasília. Vale 
lembrar que o Acre teve seu CEP modificado recente-
mente; a ausência ou erro no CEP, segundo informa o 
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denunciante, corresponde a mais de 50% da corres-
pondência que chega ao órgão no Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o recla-
mante afirma que se for feita uma pesquisa na Capi-
tal, Rio Branco, e até mesmo nos órgãos oficiais, vai-
-se constatar um número imenso de queixas contra 
os Correios. De acordo com a denúncia, na ECT do 
Acre há ainda um processo administrativo contra um 
gerente da unidade do centro. O gerente estaria sen-
do investigado por queimar e triturar milhares de cor-
respondências com endereço da zona rural e CEPs 
incorretos, tudo por falta de funcionários para realizar 
a devolução aos remetentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final 
do ano, como é costume, milhares de crianças caren-
tes escrevem aos Correios pedindo presentes a Papai 
Noel. As pessoas que adotam tais cartas compram os 
presentes e deixam sob a responsabilidade da ECT. 
Pois até o início deste mês, conforme a denúncia, ainda 
havia presente guardado na sala de um gestor no Acre.

Pude constatar pessoalmente o problema da 
devolução. De Brasília, no início de dezembro enviei 
milhares de cartas de Boas Festas a eleitores e ami-
gos no Acre. Que surpresa ao verificar que, por não 
encontrar o endereço indicado, muitas delas só agora, 
quase 3 meses depois, estão sendo devolvidas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelo ex-
posto, estou enviando ofício ao presidente da ECT, 
Wagner Pinheiro, comunicando as denúncias recebidas 
e solicitando que sejam devidamente apuradas, pois, 
caso confirmadas, deverão ser encaradas como um 
problema de grave dimensão, por se tratar de serviço 
essencial à população.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Senado aprovou por unanimida-
de, no dia 26 de março passado, em segundo turno, a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 66/2012, 
que garante aos empregados domésticos direitos já 
assegurados aos demais trabalhadores.

A proposta, aprovada em primeiro turno na sema-
na anterior, foi promulgada ontem, dia 2 de abril, em 
sessão do Congresso. Com isso, a partir de agora, os 
direitos previstos na emenda constitucional que não 
dependem de regulamentação já passam a vigorar. 
Alguns dos direitos assegurados são imediatos, como 
o direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais 
e à jornada diária máxima de 8 horas de trabalho; o 
direito a recebimento de hora extra, em valor 50% su-
perior ao da hora normal; a proibição de trabalho no-
turno, perigoso, insalubre; e a admissão de menores 
de 18 anos. Para outros, como o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), o texto prevê a neces-
sidade de regulamentação.

Mesmo sem a vigência da PEC, os empregados 
domésticos, entre os quais estão as empregadas, jar-
dineiros, motoristas, cuidadores, babás, entre outros 
empregados que tenham vínculo empregatício dessa 
natureza, têm parte dos direitos garantidos pela Cons-
tituição aos trabalhadores em geral. Alguns dos direi-
tos já garantidos envolvem a remuneração não inferior 
a um salário mínimo, ao 13º salário, à folga semanal 
remunerada, às férias, à licença-maternidade e pater-
nidade e à aposentadoria.

A partir de agora, entre os novos direitos está o 
controle da jornada de trabalho, uma das mudanças 
mais relevantes na prática e, por isso mesmo, uma 
das mais polêmicas entre empregadores. Se antes os 
empregados domésticos não tinham duração do traba-
lho definida, agora passam a ter direito a uma jornada 
de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diá-
rias. Além disso, passam a receber horas extras, que 
devem ser remuneradas com valor pelo menos 50% 
superior ao normal.

Empregadores e críticos da medida alegam que 
a definição da jornada poderia levar à demissão em 
massa de trabalhadores. Muitos empregados domés-
ticos dormem no local de trabalho, o que gera dúvida, 
por exemplo, sobre a possibilidade de que as horas 
à disposição sejam consideradas horas trabalhadas.

O controle das horas extras para as empregadas 
domésticas, cuja jornada será de 8 horas diárias ou 44 
semanais, deverá ser efetuado pela própria emprega-
dora, em conjunto com a trabalhadora doméstica. O 
controle deverá ser feito de forma manual, como ad-
mite a Consolidação das Leis do Trabalho, com o livro 
de ponto ou quadro de horário, onde a trabalhadora 
doméstica assinalará diariamente o horário em que 
efetivamente iniciar e encerrar os trabalhos.

O período destinado a descanso para repouso e 
alimentação, que não poderá ser inferior a 1 hora ou su-
perior a 2 horas, salvo acordo escrito entre empregado 
e empregador, também deverá constar da assinalação.

Outro direito garantido pela PEC é o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que deve ge-
rar o maior aumento de custo para o empregador. O 
valor a ser recolhido mensalmente é de 8% do salário 
do empregado, que poderá receber o valor acumulado 
nas hipóteses previstas em lei.

Apesar de o texto condicionar o pagamento do 
FGTS a regulamentação, o assunto já está regulamen-
tado, porque o pagamento do FGTS ao empregador 
doméstico é uma opção prevista em lei e tem a siste-
mática estabelecida. A diferença é que agora o reco-
lhimento passa a ser obrigatório. Os depósitos devem 
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começar a ser feitos assim que as mudanças da PEC 
entrarem em vigor.

Por este resgate de uma divida histórica para com 
esta parcela tão importante da classe trabalhadora, os 
empregados domésticos, quero parabenizar todos os 
membros desta Casa que atuaram em favor desta PEC, 
que, sem duvida alguma, acaba com uma mancha que 
nos envergonhava. Os trabalhadores rurais e urbanos 
tinham seus direitos assegurados, mas o mesmo não 
se estendia aos trabalhadores domésticos. Hoje essa 
divida foi finalmente reparada.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia-

mento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, volto à tribuna para manifestar 
minha preocupação com o andamento das obras de 
transposição do Rio São Francisco, a maior obra de 
infraestrutura hídrica do País.

O que se vê hoje é o atraso e a paralisação de 
alguns trechos das obras de transposição do Rio São 
Francisco, gerando revolta nos agricultores, que so-
frem com os efeitos de uma das maiores secas ocor-
ridas na região.

O povo nordestino, castigado pela seca, contava 
com a conclusão do canal de transposição para aliviar 
o sofrimento provocado pela falta de chuva.

Dessa forma, não poderia deixar de parabenizar 
a iniciativa do Senador Vital do Rêgo, que preside a 
Comissão Externa para acompanhar os Programas de 
Transposição e Revitalização do Rio São Francisco do 
Senado Federal. O Senador Vital do Rêgo reafirmou o 
seu empenho em contribuir para que o sonho do nor-
destino vire realidade. Ele lembrou que a transposição 
é a maior obra estruturante do Nordeste. Quando es-
tiver pronta, irá beneficiar 12 milhões de nordestinos 
nos Estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do 
Ceará e de Pernambuco.

Concluindo, Sr. Presidente, nobres colegas, para 
o Nordeste e para o Brasil, a transposição é uma ver-
dadeira redenção, que vai permitir a fixação das pes-
soas em seu território, garantindo desenvolvimento 
econômico e social para a região.

Muito obrigada.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

ciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, foi divulgado um 
estudo internacional sobre um setor relevante: o turis-
mo. O levantamento mostrou que o Brasil avançou um 
pouco nessa área, mas também constatou que ainda 
temos muitas vulnerabilidades e deficiências que pre-
cisam ser urgentemente superadas, tendo em vista a 
proximidade de megaeventos esportivos.

O Brasil avançou uma posição na edição de 2013 
do Relatório de Competitividade em Viagem e Turismo, 
divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. No entan-
to, o desempenho no que diz respeito ao transporte 
terrestre e à competitividade de preços ainda deixam 
a desejar, diz a pesquisa.

De acordo com reportagem publicada pela BBC 
Brasil, no ranking geral de 2013, o nosso País ocupa 
a 51ª posição entre 140 nações, tendo subido uma co-
locação em relação ao ano passado. Entre os países 
das Américas, o Brasil ficou em sétimo lugar, atrás de 
Estados Unidos, Canadá, Barbados, Panamá, México 
e Costa Rica.

O documento analisa ações e políticas públi-
cas colocadas em práticas por diversos países e sua 
efetividade para estimular a indústria do turismo e da 
viagem. Segundo o estudo, a rede de transporte ter-
restre brasileira “permanece subdesenvolvida, com a 
qualidade das estradas, portos e ferrovias exigindo 
melhorias para se manter em dia com o desenvolvi-
mento econômico do País”.

De acordo com essa pesquisa, o Brasil ocupa a 
129ª colocação nesse setor de transporte terrestre. O 
relatório avalia, entretanto, que as preparações para 
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro, poderão representar uma 
ótima oportunidade para que o País supere essa de-
ficiência de infraestrutura.

Ainda conforme o documento, “o Brasil também 
continua sofrendo pela falta de competitividade de 
preços, com impostos sobre passagens elevados e 
crescendo e taxas aduaneiras”. Nessa categoria, nos-
so País ficou em 126º lugar.

Segundo noticiou a BBC Brasil, a pesquisa mos-
trou que as normas e políticas para o setor de viagem 
e turismo implementadas pelo Brasil também deixam 
a desejar, colocando o País na 119ª posição no levan-
tamento sobre essa área.

O estudo enxerga, porém, no Brasil um grande 
potencial em outros setores, como recursos naturais. 
Nesse quesito, o País é colocado em primeiro lugar, 
tendo em vista a sua biodiversidade, os seus recur-
sos naturais e o número de locais considerados como 
patrimônio mundial.

O Brasil também se destacou, segundo a ma-
téria da BBC, na classificação ‘’recursos culturais’’, 
ocupando a 23ª posição no ranking, por conta de seu 
elevado número de estádios esportivos em relação ao 
total de habitantes, locais que são patrimônio cultural 
da humanidade, além da quantidade de feiras interna-
cionais e eventos.

A primeira colocação no ranking geral do docu-
mento ficou com a Suíça, que manteve a dianteira. 
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Em seguida vieram Alemanha, Áustria, Espanha e 
Grã-Bretanha.

O Fórum Econômico Mundial explicou que o re-
latório tem por objetivo identificar vulnerabilidades dos 
países no setor de turismo, que atualmente responde 
por 9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, um 
total de 6 trilhões de dólares, e gera 120 milhões de 
empregos diretos e 125 milhões de empregos indiretos.

Segundo a reportagem da BBC Brasil, atualmen-
te, a indústria responde por 1 em cada 11 empregos 
em todo o mundo. Esse número pode subir para 1 em 
cada 10 até 2022. A edição atual do relatório, disse o 
Fórum, surge em um momento de incerteza para o setor 
de viagem e turismo, devido à crise econômica global.

Como podemos ver, o setor do turismo é funda-
mental para a economia mundial, e, é claro, para o 
Brasil. Não podemos desperdiçar mais uma chance 
de mudar a nossa infraestrutura, para receber bem 
visitantes de todos os lugares do planeta e também 
os brasileiros.

A área do turismo é promissora, gera milhares de 
emprego e renda todos os dias. Portanto, precisamos 
investir muito mais nesse setor, preparando um País 
que já tem imensas potencialidades culturais, artísticas 
e naturais para se transformar, em pouco tempo, num 
dos principais destinos turísticos do mundo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
 O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem, por volta das 18 horas, 
no Município de São Miguel do Guaporé, na BR-429, 
desabou a Ponte sobre o Rio Preto, entre os Municí-
pios de São Miguel e Seringueiras.

Um caminhão caçamba carregado de brita caiu 
com o desabamento da ponte e ainda está no local. 
Até o momento, a travessia só é possível se for feita a 
pé. Os motociclistas estão atravessando suas motos 
em pranchas improvisadas, com a ajuda da popula-
ção do Município.

Estive hoje pela manhã com o Diretor-Geral do 
DNIT, General Fraxe, e solicitei providências urgentes 
para a solução de mais uma tragédia ocorrida na BR-
429 no nosso Estado de Rondônia.

Como coordenador da bancada de Rondônia, 
no mês passado, estive com o Diretor-Geral do DNIT, 
juntamente com os demais membros da bancada, e 
o convidei para visitar nosso Estado e ver de perto a 
precária situação de nossas estradas.

Infelizmente, venho a esta tribuna solicitar provi-
dências depois de mais um fato trágico ocorrido.

Muito obrigado.

 O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o art. 20 vetado na Lei nº 
12.794, de 2 de abril de 2013, oriunda do Projeto de 
Lei de Conversão nº 1, de 2013 (MPV 582/12), tratava 
do aumento do limite do crédito presumido.

A aprovação desse dispositivo garantiria a sobre-
vivência de 1 milhão de médias empresas, que, ao lado 
das pequenas e microempresas, são responsáveis por 
100 milhões de empregos em todo o Brasil. A alterna-
tiva a esse cenário veio por meio do Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2013 (MPV 582/12), com emen-
das realizadas e aprovadas pelo Congresso Nacional.

Das mudanças ao texto original, talvez a mais 
importante seja a correção do limite de receita bruta 
total para que as médias empresas optem pelo lu-
cro presumido, regime simplificado de tributação. Ele 
passaria de R$48 milhões anuais para R$72 milhões.

Uma correção mais do que justa, já que o teto 
para opção pelo regime de tributação simplificado está 
congelado há 10 anos.

Nada justifica o congelamento do teto para opção 
pelo regime de lucro presumido por mais de 1 década. 
No período, as médias empresas cresceram com a 
economia brasileira. Com faturamentos maiores, pas-
saram a ser ejetadas da faixa de tributação simplificada. 
Além do impacto imediato com a perda de resultado, 
isso significa mais: enfrentamento de maior burocracia 
na prestação de contas à Receita Federal. Além disso, 
a proposta de elevação do teto busca apenas ajustar 
um valor que se encontra inequivocamente defasada, 
abaixo da inflação do período.

Aprovado no Senado, com apoio de grande quan-
tidade de Parlamentares, o apelo se tornou consenso 
nas duas Casas, o Congresso Nacional, mais uma 
vez foi vencido.

Essa matéria traria importantes avanços que 
garantiriam a competitividade e o crescimento econô-
mico do Brasil.

Os benefícios do lucro presumido para as médias 
empresas seriam: desburocratização da arrecadação; 
facilidade de operação e entendimento do sistema; es-
tímulo ao crescimento de empreendedores; estímulo à 
formalização das contas das empresas, contribuindo-se 
para a arrecadação da Receita Federal; economia e 
competitividade na cadeia econômica, como principais 
fornecedoras das grandes empresas.

A Receita Federal não deixará de ganhar. Mas 
seria de 208% o aumento da arrecadação da Recei-
ta Federal somente com o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica entre 2003 e 2011.
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É de 15% o total de empresas que optam pelo 
lucro presumido. Elas contribuem com 20% do total 
arrecadado pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

A contribuição dessas empresas ao Imposto de 
Renda é de R$22,4 bilhões.

Hoje, 1 milhão de empresas optam pelo lucro 
presumido.

Sem a correção, o custo médio adicional para as 
empresas que deixarem a faixa do lucro presumido em 
2013 seria de 8%. Ou seja, as empresas que fossem 
ejetadas da faixa do lucro presumido pagariam, em 
média, R$3,6 milhões a mais.

O art. 20 foi vetado sob a seguinte argumenta-
ção: “Apesar de meritória, a proposta não veio acom-
panhada das estimativas de impacto e das devidas 
compensações financeiras, violando assim a Lei de 
Responsabilidade Fiscal”.

Nota-se, então, que o dilema é meramente polí-
tico. E que o Governo Federal pode sim (na verdade, 
deve) sensibilizar-se com a causa das médias empre-
sas. Há, inclusive, exemplos recentes de que o pró-
prio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES elevou, em sua política interna de 
financiamento, de R$60 milhões para R$90 milhões a 
faixa considerada de médias empresas. De igual for-
ma, o próprio Governo, há 2 anos, majorou em 50% 
a faixa do Simples.

Vale ressaltar, por fim, que a correção do teto 
para opção pelo lucro presumido, em médio e longo 
prazos, é benéfica ao próprio Governo, uma vez que 
contribui para a melhor arrecadação da Receita Fe-
deral. Hoje, mais de 30% de toda a riqueza do País é 
gerada pelo segmento.

Metade da renda dos setores industrial, comer-
cial e de serviços é gerada pelas pequenas e médias 
empresas. É tempo de apostar na competitividade, no 
aumento do PIB, na formalização da atividade empre-
sarial, na erradicação da miséria e no emprego para 
todos. As médias empresas precisam de oxigênio. É 
por tudo isso que se esperaria um “sim” à sanção.

 O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional deu um 
importante passo em defesa dos trabalhadores com a 
aprovação e promulgação da Emenda à Constituição 
nº 66, de 2012, popularmente chamada de PEC das 
Domésticas, que vai garantir 17 novos direitos aos 
empregados domésticos.

A iniciativa iguala a categoria aos demais traba-
lhadores do Brasil, garantindo-lhe a jornada diária de 
8 horas diárias, 44 horas semanais, FGTS, pagamento 
de horas-extras e diversos outros benefícios merecidos.

Na condição de Deputado da bancada maranhen-
se, prestei minha colaboração para a aprovação dessa 
PEC, acompanhando ativamente o seu andamento no 
Congresso Nacional desde a retomada das discussões 
na atual Legislatura.

As mudanças, significativas, tornam mais justa a 
relação entre empregados e empregadores. E a maior 
beneficiada, naturalmente, é a classe trabalhadora, que 
há tempos aguardava as devidas garantias trabalhistas.

É importante lembrar que a aprovação da PEC 
pode ser considerada a correção de uma injustiça que 
se arrastava desde 1945 no País, quando a categoria 
foi discriminada pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT e, posteriormente, pela Constituição de 
1988. Passado esse momento histórico, a tendência 
é de que o Brasil siga os passos da justiça social e do 
pleno emprego.

Encerro dizendo que considero a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 66, de 2012, uma vitó-
ria da classe dos trabalhadores domésticos do Brasil.

Viva a democracia!
 O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
comemorar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, que 
marca a fundação da Organização Mundial da Saúde 
e é uma oportunidade para se chamar a atenção do 
mundo relativamente a um tema de grande importân-
cia para a saúde global a cada ano.

O Dia Mundial da Saúde é um dia especial. É o 
dia do aniversário da Organização Mundial da Saúde, 
que há anos trabalha por uma saúde com qualidade.

O Dia Mundial da Saúde está dedicado ao com-
bate à resistência aos antimicrobianos, sendo um 
momento não só para chamar a atenção relativamen-
te a alguns problemas, mas também para alavancar 
respostas de questões importantes que muitas vezes 
ficam fora de alguma agenda de prioridades.

A resistência aos antimicrobianos se produz quan-
do os micro-organismos, sejam bactérias, vírus, fungos 
ou parasitas, sofrem mudanças que fazem com que 
os medicamentos utilizados para curar as infecções 
deixem de ser eficazes. Os micro-organismos resisten-
tes à maioria dos antimicrobianos se conhecem como 
multirresistentes. O fenômeno é muito preocupante 
porque as infecções por micro-organismos resistentes 
podem causar a morte do paciente, ser transmitidos a 
outras pessoas e gerar grandes custos tanto para os 
pacientes como para a sociedade.

A resistência aos antimicrobianos, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é facilitada pelo uso inadequa-
do dos medicamentos, como, por exemplo, quando se 
administram doses insuficientes ou não se finalizam 
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os tratamentos prescritos. Os medicamentos de má 
qualidade, as prescrições errôneas e as deficiências 
na prevenção e controle das infecções são outros fa-
tores que facilitam o surgimento e a propagação da 
farmacorresistência.

Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, faço um chamado para todos os órgãos 
ligado a saúde, para que possamos tomar providências 
necessárias para conter a disseminação da resistência 
aos antimicrobianos, por meio de políticas de combate 
à resistência aos antimicrobianos. Trata-se, por exem-
plo, de se comprometer com um plano nacional integral 
e financiado, com responsabilidade e engajamento da 
sociedade civil; reforçar a vigilância e a capacidade la-
boratorial; garantir acesso ininterrupto a medicamen-
tos essenciais de qualidade garantida; regulamentar 
e promover o uso racional de medicamentos, inclusive 
na pecuária, e assegurar a assistência adequada aos 
enfermos; reduzir o uso de antimicrobianos em animais 
dos quais se obtêm alimentos; melhorar a prevenção e 
o controle de infecções; promover inovações, pesquisa 
e desenvolvimento em busca de novas ferramentas.

Os fatores que favorecem o surgimento e a pro-
pagação dos micróbios resistentes e as medidas ne-
cessárias para combater a resistência aos antimicro-
bianos são bastante conhecidos.

Um plano integral reúne todos os elementos para 
que todos tenham condições de fazer mais para que 
possamos fazer a diferença.

Muito obrigado.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, excelente texto publicado no 
conceituado Jornal da Cidade, de Aracaju, Sergipe, 
ressalta as características do bairro mais antigo da 
capital, Santo Antonio.

Trata-se, evidentemente, de assunto relevante 
e de interesse maior da sociedade brasileira, em es-
pecial dos aracajuanos. Assim sendo, solicito o seu 
registro nos Anais desta Casa para que possa, em 
qualquer eventualidade, ser lido e rememorado por 
qualquer cidadão.

O escrito tem como titulo Santo Antonio – o mais 
antigo de Aracaju.

A partir de agora lerei integralmente o documento:

“Mais antigo que a própria capital, Ara-
caju, o Santo Antonio ainda conserva a carac-
terística de um bairro tranquilo. Seu aspecto 
bucólico e a calmaria de algumas de suas ruas 
ainda lembram o antigo povoado Santo Antonio, 
da freguesia de Nossa Senhora do Socorro, 
local escolhido pelo Presidente da província 
de Sergipe, Inácio Barbosa, para criar a nova 

capital do Estado. A tranquilidade e o ainda 
reduzido índice de violência do local fazem 
com que o Santo Antonio, mesmo localizado 
na zona norte, seja uma das áreas da cidade 
mais valorizadas no aspecto imobiliário. A vis-
ta privilegiada da cidade, do alto da Colina de 
Santo Antonio, lugar onde a nova capital nas-
ceu, é um dos locais que atraem tanto quem 
mora aqui quanto turistas.

Quem mora no bairro, dificilmente quer 
deixá-lo. É comum encontrar pessoas que nas-
ceram, cresceram e que, se deixaram o bairro, 
foi somente porque se casaram. Os mais ido-
sos, no entanto, nem cogitam a possibilidade 
de deixar o bairro. Josefa Santos Oliveira, ou 
simplesmente dona Betinha, 77 anos, é uma 
delas. Há 24 anos ela mora no bairro e não 
pretende sair. ‘Aqui é muito bom de viver. É 
muito calmo, ainda temos o privilegio de ficar 
conversando na varanda de casa durante a 
noite, muito diferente de outros bairros da ci-
dade’, disse.

Outro aspecto positivo do Santo Antonio 
destacado pelos moradores é a proximidade 
de tudo. No bairro, todos os tipos de serviço e 
comércio são encontrados. Apenas num rápido 
passeio pela avenida João Ribeiro é possível 
encontrar hospital, clínicas, padaria, agencia 
dos Correios, casa lotérica, igrejas, colégios, 
salão de beleza, farmácia, academia de ginás-
tica e vários outros tipos de comércio. ‘Temos 
tudo perto aqui. Não precisamos nem sair do 
bairro para resolver qualquer coisa’, destacou 
dona Betinha.

Local diferente. Há 35 anos, quando o 
marido de dona Laurides Lima Araujo, 72 anos, 
Sebastião Araujo, comprou uma casa no bairro, 
o local era apenas pântano. ‘Morri de tristeza. 
Chorei quando ele me trouxe para ver a casa. 
Era tudo mato, brejo, sem nada, só existia lama. 
Na vizinhança não tinham casas. Era um coa-
xar de rã sem fim’, contou. Na época, a família 
morava no município baiano de Paripiranga e a 
casa seria, a principio, para que os filhos que 
vinham estudar em Aracaju pudessem morar. 
Ela vinha apenas aos finais de semana.

Há 26 anos, já aposentada, ela veio mo-
rar em definitivo no bairro. ‘O ambiente era 
outro. Hoje não tenho mais vontade de sair 
daqui. Depois que meu marido morreu, meus 
filhos sugeriram vender a casa e comprar um 
apartamento, para não ficar só com o neto na 
residência. Mas não troco aqui por outro lugar 
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de jeito nenhum’, afirma, ressaltando que ali 
é o local ideal para morar.

Religiosidade e cultura. Segundo o histo-
riador Marcílio Cabral, o Santo Antonio sempre 
foi um bairro extremamente ligado à religiosi-
dade e à cultura, com a riqueza dos festejos 
juninos, característica marcada pela presença 
de dois dos mais importantes santos do ciclo 
junino – Antonio e João. Pensar no bairro sem 
lembrar a tradicional Trezena de Santo Antonio 
é praticamente impossível. Durante 13 noites, 
os católicos se reúnem para rezar e celebrar 
o santo casamenteiro e também protetor dos 
caminhoneiros e pobres. Há décadas, o evento 
religioso é realizado e a cada ano o número 
de fieis aumenta mais. Pessoas que buscam 
alcançar uma benção especial ou agradecer 
as graças alcançadas.

Os festejos de São João também sempre 
foram uma tradição do Santo Antonio. Ruas 
enfeitadas com bandeirinhas, fogueiras mon-
tadas nas portas das casas e as famílias reu-
nidas para comemorar a data fazem o cenário 
das dezenas de ruas que compõem o bairro. 
Mas a festa perdeu um pouco do brilho há al-
guns anos, desde que a tradicional e quase 
centenária comemoração na rua de São João 
deixou de ser realizada. ‘Essa é uma tristeza 
da maioria dos moradores do Santo Antonio. 
É lamentável que uma festa que atraía tanta 
gente não seja mais realizada’, disse Lauri-
des Araujo.

A festa junina na rua de São João teve 
início em 10 de maio de 1910, por iniciativa de 
José Leobino de Moura. Desde então, o local 
serviu de palco para apresentações de quadri-
lhas, de trios pé de serra, casamento caipira, 
queima de fogos e troca do mastro. Nos anos 
de 1961 e 1962, houve interrupções, por con-
ta de intervenções políticas. E há alguns anos 
não é mais realizada como nos tempos áureos.

Mais policiamento. Apesar da tranquili-
dade do bairro Santo Antonio propalada pela 
maioria dos moradores, alguns incidentes de 
pequenos assaltos e furtos têm começado a 
tirar o sossego da comunidade. Segundo a 
delegada de participação popular do bairro, 
Solange Gomes, na praça Siqueira de Me-
nezes, localizada no alto da Colina de Santo 
Antonio, têm ocorrido muitos assaltos, ações 
de vandalismo, tráfico e uso de drogas. ‘Mas 
os moradores têm medo de denunciar’.

Ela contou que antigamente a presença 
da policia no local, que é um dos principais 
pontos turísticos da capital, era maior. ‘Eles 
ficavam aqui durante o dia. Mas agora vêm, 
ficam um pouco e saem. As pessoas se sentem 
desprotegidas’, afirmou Solange. A delegada 
acrescentou que outro fator que tem atraído a 
marginalidade são os terrenos abandonados 
em algumas ruas, principalmente onde existe 
matagal, local propício para eles se escon-
derem. A presença de agente de trânsito no 
cruzamento da rua Muribeca com a avenida 
João Ribeiro é outra reivindicação dos mora-
dores. ‘Já foi colocado um quebra-molas, mas 
os acidentes não param. Não sabemos mais 
o que fazer’, afirmou.

História. Segundo o historiador Marcílio 
Cabral, antes de se tornar um bairro de Aracaju, 
o Santo Antonio era um povoado pertencente 
à freguesia de Nossa Senhora do Socorro, em 
1757. Nessa época já existia a igreja dedicada 
a Santo Antonio. Quando o presidente Inácio 
Barbosa resolveu mudar a capital de São Cris-
tovão para Aracaju, a nova capital nascia no 
povoado de Santo Antonio e dois quilômetros 
abaixo começou a fazer a cidade de Aracaju.

‘É um bairro que veio de um povoado 
acompanhando o crescimento da cidade, mas 
que demorou a ter ligação direta, que foi feita 
através da antiga avenida João Ribeiro, e foi 
a partir de então que passou a se constituir 
num bairro, ainda nas primeiras décadas da 
mudança da capital. Ate então, era uma área 
de sítios, com terrenos pantanosos. Com o 
crescimento do bairro, outros foram surgindo, 
como o Sanatório, Cidade Nova, Manuel Preto 
e Industrial. O Santo Antonio era um núcleo 
rural que foi se urbanizando e se tornando 
um dos bairros mais tradicionais de Aracaju’, 
lembrou o historiador.

O Santo Antonio também é um bairro que 
sempre abrigou grandes intelectuais sergipa-
nos, a exemplo do poeta Garcia Rosa, Padre 
Carlos Carmélio Costa, o geógrafo Emanuel 
Franco, entre outros. ‘O aspecto saudável do 
bairro sempre atraiu intelectuais que moraram 
ou moram lá’, disse Barreto.

Nascido numa família de posses em Lis-
boa, Portugal, em 1195, Santo Antonio foi ba-
tizado com o nome de Fernando de Bulhões e 
Taveira. Aos 15 anos entrou para um convento 
agostiniano. Conhecido também como exímio 
pregador da Palavra de Deus, a profundidade 
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dos seus textos doutrinários fez com que em 
1946 o Papa Pio XII o declarasse doutor da 
igreja. O santo morreu jovem, aos 36 anos. Um 
ano após sua morte foi canonizado pelo Papa 
Gregório IX, em 1232.”

Assim se concluiu o texto.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje aqui a esta tribuna 
para comunicar que o PMDB de Mato Grosso, do qual 
orgulhosamente sou presidente, sofreu na semana 
passada, precisamente no dia 28, uma triste perda, 
com a morte da companheira correligionária Patrícia 
Fernandes de Oliveira, conhecida como Patrícia Vilela, 
aos 42 anos de idade.

Patrícia era a Prefeita do Município de Ribeirão 
Cascalheira, distante cerca de 900 quilômetros a leste 
da Capital, Cuiabá. Ela foi vítima de um grave aciden-
te de carro numa rodovia estadual de Goiás, quando 
viajava com o esposo Maurílio – que também perdeu 
a vida – para visitar familiares.

O PMDB de Mato Grosso perde uma guerreira, 
uma mulher honesta, trabalhadora, afinada com a linha 
do nosso partido no modo de governar, empenhada 
precisamente nas causas sociais que propiciem aos 
menos favorecidos economicamente melhor qualida-
de de vida.

Com a partida de Patrícia, assume o Vice-Prefeito 
Reynaldo Fonseca Diniz, do PSB, e não temos dúvida 
de que ele também deverá realizar um grande trabalho 
à frente do Executivo municipal.

Mais de 5 mil pessoas foram ao velório de Patrí-
cia, o que representa mais da metade da população 
do Município e demonstra o carinho e a esperança que 
todos depositavam nos seus planos e metas.

Era o primeiro mandato da colega Patrícia, em 
quem nós do comando do partido depositávamos to-
tal confiança. Ela conquistava a população pelo seu 
jeito de trabalhar.

O PMDB de Mato Grosso fica, assim, órfão de 
uma grande mulher, de uma grande aliada. Patrícia 
Vilela compunha nossa linha de frente como uma das 
protagonistas para as transformações sociais, na luta 
por mais creches, por atendimento na educação e saú-
de de qualidade, moradia, saneamento básico e pelos 
direitos da criança e do adolescente. Lamentável perda!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, perde-
mos a companheira Patrícia, mas não perdemos a 
esperança de um futuro melhor para a população de 
Ribeirão Cascalheira. Manifestamos apoio irrestrito ao 
Prefeito Reynaldo, que, assim como a Prefeita Patrí-
cia, estará respaldado em suas ações na Câmara de 

Vereadores pelos companheiros da coligação, particu-
larmente pelo Vereador Vilson Campos, que continua 
exercendo as funções de Líder do Prefeito e Líder do 
PMDB na Câmara.

Companheiro de todas as horas, o Vereador Vil-
son, na condição de Líder, dará toda a base política 
para o Prefeito Reynaldo cumprir um trabalho de re-
alizações.

Como presidente do PMDB, eu, aqui em Brasília, 
não medirei esforços para conquistar recursos públi-
cos para as comunidades urbana e rural de Ribeirão 
Cascalheira, assim como prestaremos junto ao Go-
verno do Estado respaldo aos legítimos interesses do 
povo da região.

Às famílias da companheira Patrícia e do seu 
esposo Maurílio, nossas condolências. Deus dar-lhes-
-á conforto!

Um abraço a todos, de minha parte e de parte da 
minha esposa, a Deputada Teté Bezerra.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para re-
gistrar meu protesto. Sou pastor evangélico, advogado, 
Deputado Federal e, acima de tudo, um ser humano. 
Sou corintiano e continuo sendo uma pessoa de bem, 
um ser humano.

Eu poderia ter ido àquele jogo na Bolívia, no qual 
morreu o adolescente Kevin Espada, de 14 anos. E, 
se eu tivesse ido ao jogo, seria também considerado 
suspeito de assassinato e jogado numa prisão sem 
direito de resposta?

E se o verdadeiro autor do crime tivesse con-
fessado sua culpa? Eu seria obrigado a continuar 
preso? Pois é injusto, não é? Extremamente injusto, 
todos concordam. Então, por que 12 brasileiros conti-
nuam encarcerados numa prisão boliviana e sofrendo 
maus-tratos?

Estarrecido, li a reportagem da revista ISTOÉ, 
que narrou o verdadeiro pesadelo a que cidadãos bra-
sileiros estão sendo submetidos, além das constantes 
humilhações, ameaças por parte de outros prisioneiros 
que os consideram privilegiados e procuram motivos 
para matá-los.

Eu nos pergunto: e se um daqueles 12 corintianos 
fosse nosso filho? Fico imaginando a dor de cada mãe 
e de cada pai que não sabe se tornará a ver seu filho.

Por todos esses motivos, embarco hoje, quarta-
-feira, 3 de abril de 2013, para a Bolívia, a fim de tentar 
ajudar. Como membro da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, esqueço-me que são torce-
dores deste ou daquele time e foco no fato de serem 
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seres humanos, da mesma nacionalidade que a minha, 
inocentes e em apuros. Juntamente com outros Par-
lamentares, nos reuniremos com a justiça local, a fim 
de encontrarmos uma solução para esse terrível fato.

Acredito que o Governo brasileiro deve se empe-
nhar na defesa de seus cidadãos. Não pode permitir 
que esta situação se prolongue por mais tempo. En-
tendo e defendo que os verdadeiros culpados sejam 
punidos, desde que seus direitos estejam amplamente 
garantidos.

Portanto, convoco todos os demais colegas a se 
posicionarem nesta causa em favor dos torcedores bra-
sileiros e manifestarem publicamente seu desagrado 
com esta situação.

Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna parabenizar 
os empregados domésticos por mais uma conquista 
e inclusive me colocar à disposição da categoria para 
continuar defendendo as outras conquistas que ainda 
dependerão de regulamentação.

Registro que sou e sempre fui solidário à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, a PEC 
66/12, que foi aprovada por unanimidade no Senado 
no último dia 26 de março.

O trabalhador doméstico tinha apenas parte dos 
direitos garantidos aos trabalhadores em geral. Alguns 
dos direitos já lhes eram assegurados pela Constitui-
ção Federal, tais como o direito de não receber menos 
que um salário mínimo, o 13º salário, o repouso sema-
nal remunerado, as férias remuneradas de 30 dias, a 
licença-maternidade de 120 dias, a licença-paternidade 
de 5 dias, o aviso prévio e a aposentadoria.

A referida proposta de emenda à Constituição 
tem por objetivo estender os direitos já conquistados 
pelos demais trabalhadores celetistas aos emprega-
dos domésticos.

Avanços fundamentais como a jornada de traba-
lho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, além do 
pagamento de horas extras com remuneração 50% 
superior à da hora normal, passaram a valer a partir 
de ontem, dia 2 de abril, com a promulgação da PEC 
pelo Congresso Nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a apro-
vação da proposta significa o fim de uma injustiça e a 
garantia de tratamento igualitário para todos os traba-
lhadores brasileiros.

Hoje é um dia muito importante para os trabalha-
dores domésticos do País, pois representa o resultado 

de 80 anos de luta da organização sindical da catego-
ria. Categoria essa que é de grande importância para 
a economia do Brasil e para a sociedade.

É necessário, Sr. Presidente, que todos esses 
profissionais sejam reconhecidos. São profissionais que 
estão presentes no dia a dia de nossos lares, são res-
ponsáveis por cuidar de nosso patrimônio e zelam das 
pessoas que mais amamos, como nossos pais idosos 
e nossas crianças, com dedicação e profissionalismo.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa Legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT-GO. Pronuncia-

mento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, aproveitamos a passagem do 
Dia Mundial da Juventude, 30 de março, para lembrar 
algumas das ações do Governo Federal destinadas à 
promoção e inserção social dos jovens.

O Programa Universidade para Todos – ProUni 
amplia o acesso ao ensino superior para a população 
de baixa renda, dando-lhe condições de acesso à uni-
versidade e à formação profissional. No futuro, o mer-
cado de trabalho de profissões mais rentáveis estará 
acessível a esses jovens, principais usuários do ProUni.

Integrar os jovens à sociedade, primeiramente 
por meio do estudo e posteriormente pelo acesso a 
profissões de classes média e alta, é um dos melho-
res programas sociais do atual Governo. Mas não é o 
único, senhoras e senhores. Independentemente de 
os jovens estudarem ou não, existe o Programa Na-
cional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. 
Incluído no Plano Brasil sem Miséria, esse programa 
integra ações das diversas políticas públicas, caben-
do à assistência social viabilizar a promoção do pro-
tagonismo, da participação cidadã e da mediação do 
acesso ao mundo do trabalho.

Trata-se de um programa que, apesar de desti-
nado a pessoas com idade entre 16 e 59 anos, tende 
a ter efeitos positivos principalmente sobre os jovens 
em situação de risco. A assistência social, entendida 
como política pública de proteção social, oferece aos 
brasileiros mais jovens vários serviços, programas, pro-
jetos e benefícios de caráter preventivo, com o intuito 
de evitar situações de risco e repor direitos violados.

Sozinha, a assistência social não é capaz de pro-
porcionar aos jovens conquistas materiais e sociais, 
convivência social, protagonismo e fortalecimento de 
vínculos e da autonomia. Mas é a assistência social 
que articula as diversas políticas públicas capazes de 
superar as vulnerabilidades típicas da população jovem. 
Isso é conseguido a partir de um ambiente onde os di-
reitos e as condições de vida digna estejam garantidos.
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Para criar esse ambiente, o acesso ao mundo do 
trabalho formal é fundamental, pois reduz as vulnera-
bilidades sociais dos mais jovens. O PDT orgulha-se 
de sua gestão à frente do Ministério do Trabalho, no 
atual Governo, bem como dos índices de desemprego 
cada vez mais baixos, mesmo com o baixo crescimen-
to da economia.

Ao lado de ações macroeconômicas, são impor-
tantes as ações de caráter informativo, a orientação 
social que torne mais acessíveis as ofertas e possibi-
lidades de qualificação e formação profissional. Incluir 
as pessoas no mundo do trabalho formal expande o 
acesso a direitos, promovendo a autonomia e a melho-
ra da qualidade de vida da população beneficiada. Os 
jovens atingidos por essas ações estão nos campos 
e na cidade, e a prioridade do Programa Nacional de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho é atingir 
aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e 
risco social.

Serviços, projetos, programas de transferência 
de renda e benefícios socioassistenciais estarão dis-
poníveis para os jovens e seus familiares que se en-
quadrem no perfil determinado pelo Plano Brasil Sem 
Miséria. Jovens egressos do sistema penal ou socioe-
ducativo, do trabalho escravo ou infantil, moradores de 
rua ou de regiões onde é forte a presença de drogas, 
beneficiários do Bolsa Família e vítimas da violência 
doméstica estão sendo atingidos pelas ações do Go-
verno Federal, senhoras e senhores.

A integração desses jovens ao mundo do trabalho 
não é responsabilidade exclusiva da política de assis-
tência social, mas resultado da ação intersetorial de 
diversas políticas públicas. O Plano Brasil sem Miséria 
articula ações e programas que favorecem o emprego 
formal, o empreendedorismo individual e a economia 
solidária. Reúne iniciativas de oferta de qualificação 
profissional e intermediação de mão de obra, de apoio 
a microempreendedores individuais e de fomento a co-
operativas, autogestão e empreendimentos solidários.

Ao comemorarmos o Dia Mundial da Juventude, 
quero lembrar esse trabalho do Governo Federal, que 
se soma a vários outros, como o Programa Juventude 
Viva, dentro do Plano de Prevenção à Violência Contra 
a Juventude Negra.

Não podemos esmiuçar aqui todas as ações do 
Governo Federal em prol da juventude brasileira, mas 
podemos ressaltar que os diversos Ministérios estão 
agindo em conjunto, com bons resultados, na promo-
ção e na proteção dos jovens brasileiros. Essa cons-
tatação é mais gratificante do que qualquer festividade 
relacionada ao Dia Nacional da Juventude, senhoras 
e senhores.

Obrigada.

 O SR. BIFFI (PT-MS. Pronunciamento enca-
minhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para parabenizar os 
empregados domésticos, que terão os seus direitos 
trabalhistas garantidos graças à promulgação da Emen-
da Constitucional nº 72, nesta terça-feira, 2 de abril. 
Tenho o sentimento do dever cumprido. Membro da 
Comissão Especial que analisou a ação na Câmara 
dos Deputados, participei diretamente para a conso-
lidação dessa conquista. A partir deste momento, os 
empregados domésticos saem da invisibilidade e do 
estado de humilhação.

O próximo passo é fazer valerem os direitos ad-
quiridos e respeitar mais uma conquista da classe tra-
balhadora. Os direitos conquistados são:

 garantia de salário mínimo, quando a remune-
ração for variável;

– proteção do salário, constituindo crime a sua 
retenção dolosa;

– jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 
horas semanais;

– hora-extra;
– redução dos riscos do trabalho;
– reconhecimento dos acordos e convenções 

coletivas;
– proibição de discriminação salarial, de função 

e de critério de admissão;
– proibição de discriminação em relação à pes-

soa com deficiência; e
– proibição de trabalho noturno, perigoso ou in-

salubre a menores de 16 anos.
Ainda há outros direitos, como seguro-desempre-

go, indenização no caso de demissão sem justa causa, 
FGTS, salário-família, adicional noturno, auxílio-creche 
e seguro contra acidente de trabalho, que precisam 
de regulamentação. Mas o Governo garantiu que tem 
interesse em agilizar e simplificar a regulamentação 
da matéria.

Em todo o Brasil, como no meu Estado de Mato 
Grosso do Sul, todos os trabalhadores domésticos 
serão beneficiados.

Dos 114 mil trabalhadores domésticos de Mato 
Grosso do Sul, apenas 620 são formalizados ou con-
tribuem de forma independente com a Previdência 
Social. O volume representa 0,5% dos que estão na 
profissão no Estado, totalizando, em 2012, cerca de 
R$386 mil em arrecadação.

Com a emenda constitucional em vigor, espero 
que o número de trabalhadores domésticos forma-
lizados aumente em Mato Grosso do Sul, como no 
restante do País.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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 O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronunciamen-
to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Fundo de Participação dos Estados 
– FPE foi instituído em 1965 e regulamentado em 1966, 
pela Lei nº 5.172. Por esse instrumento, ficou determi-
nado que 10% da arrecadação federal do Imposto de 
Renda – IR e do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – IPI seriam repassados aos Estados, obedecendo 
ao critério de proporcionalidade à sua população e à 
sua área territorial, e inversamente proporcional à sua 
renda per capita.

A taxa de participação, acompanhando o processo 
de descentralização que se observou no final do Go-
verno militar, consolidado pela Constituição de 1988, 
apesar de reduzida durante alguns anos, foi gradual-
mente elevada até chegar ao patamar atual, de 21,5%. 
Esse crescimento da taxa de repartição, associado à 
tendência de crescimento da arrecadação observada 
em relação ao IR e ao IPI, produziu um crescimento 
bastante expressivo no valor real do FPE.

Contudo, Sr. Presidente, uma modificação impor-
tante nos critérios de repartição dos recursos do Fundo 
foi introduzida pela Lei Complementar nº 62, de 28 de 
dezembro de 1989, que fixou os coeficientes de repar-
tição nos níveis atuais. Com o engessamento desses 
coeficientes, o sistema de distribuição do FPE passou 
a desconsiderar os preceitos de proporcionalidade à 
população e à área estadual e proporcionalidade inver-
sa ao Produto Interno Bruto – PIB per capita estadual.

Em dezembro de 2012, a LC nº 62/1989 foi julga-
da inconstitucional pelo STF, ocasião em que a Corte 
determinou que até junho deste ano o Congresso te-
ria de chegar a uma nova fórmula de distribuição dos 
recursos do Fundo.

Convém observar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que a distribuição dos recursos do FPE 
já vinha sendo duramente criticada aqui nesta Casa, 
consequência, em especial, da aprovação da emenda 
alterando o Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, que trata 
da partilha dos royalties do petróleo.

A emenda provocou uma sensível discussão no 
que se denomina de pacto federativo, com os Estados 
não produtores de petróleo reclamando participação 
igualitária nos royalties entre as Unidades da Federa-
ção, produtores e não produtores. Os efeitos da emenda 
foram suspensos pelo STF, decisão contestada ime-
diatamente pelo Congresso Nacional.

É sobre esse ponto, Sr. Presidente, que o Gover-
nador Eduardo Campos se tem batido, propondo ao 
País um novo pacto federativo, sem que a distribuição 
daquela riqueza seja apropriada pelos Estados pro-
dutores, configurando uma descompensação injusta 
e cruel para o restante do Brasil.

Afinal, se o petróleo do pré-sal se encontra na 
plataforma marítima do Brasil, pertence a todos os 
brasileiros.

O pacto federativo, como bem estabelecido na 
CF, não pode ser rompido, e para isso as mudanças 
no FPE devem primar por critérios minimamente equi-
librados, como os previstos na proposta do IPEA, ex-
plicitada no Texto de Discussão nº 1.810.

E o Congresso Nacional tem pouco tempo para 
dar solução ao problema, porque, se até junho nenhuma 
nova lei for votada sobre a matéria, o Brasil vai colocar-
-se em estado de inconstitucionalidade.

É verdade que a distribuição dos recursos do 
FPE sempre gerará discretas diferenças inter e intrar-
regionais e inter e intraestaduais, mas pior, muito pior 
será se a decisão vier a ser adiada, causando até o 
fechamento de Prefeituras menores, que vivem exclu-
sivamente daquelas transferências.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

 O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pronuncia-
mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na pauta desta Casa, temos o 
Projeto de Lei nº 708-E, de 2007, que trata de incenti-
vos para o produtor que adotar técnicas de integração 
entre lavoura e pecuária. O projeto foi aprovado pela 
Câmara, onde foi aprovado e enviado ao Senado, que o 
aprovou na forma de um substitutivo global que alterou 
substancialmente o conteúdo aprovado por esta Casa.

O substitutivo do Senado institui a Política Na-
cional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, cujos 
objetivos principais são: melhorar a produtividade, a 
qualidade dos produtos e a renda das atividades pro-
dutivas de forma sustentável, por meio da aplicação 
de sistemas integrados de exploração de lavoura, 
pecuária e floresta (ILPF) em áreas já desmatadas, 
como alternativa de monocultivos tradicionais; miti-
gar o desmatamento e contribuir para a manutenção 
das áreas de preservação permanente e de reserva 
legal; estimular a pesquisa e a inovação tecnológica e 
a transferência de tecnologias; promover a educação 
ambiental nas escolas e entre os diversos agentes das 
cadeias produtivas do agronegócio; promover a recu-
peração de áreas de pastagens degradadas, por meio 
da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

O substitutivo define a Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta – ILPF como sendo a estratégia de 
produção sustentável que integra atividades agríco-
las, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área, 
em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, 
buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do 
agroecossistema, com vistas à recuperação de áreas 
degradadas, à viabilidade econômica e à sustentabilida-
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de ambiental. Prevê, ainda, quatro estratégias de atua-
ção para a ILPF que abrangem quatro modalidades de 
sistemas: Integração Lavoura-Pecuária ou Agropastoril; 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ou Agrossilvo-
pastoril; Integração Pecuária-Floresta ou Silvopastoril; 
e Integração Lavoura-Floresta ou Silvoagrícola.

O substitutivo do Senado determina, também, 
uma série de princípios pelos quais a ILPF deverá ser 
implementada, dentre os quais destacamos: a pre-
servação e melhoria das condições físicas, químicas 
e biológicas do solo; a sustentabilidade econômica 
dos empreendimentos rurais, por meio da melhoria 
dos índices de produtividade e de qualidade dos pro-
dutos agropecuários e florestais, pela diversificação 
das fontes de renda e melhoria do retorno financeiro 
das atividades; a investigação científica e tecnológica; 
a integração do conhecimento tradicional sobre uso 
sustentável dos recursos naturais; a diversificação das 
atividades econômicas na propriedade; e a observân-
cia do zoneamento ecológico-econômico do Brasil e o 
respeito às áreas de proteção ambiental de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas.

Senhores, vamos votar o projeto na forma do 
substitutivo do Senado. Acredito que ele vai contribuir 
para o aumento das receitas e redução dos custos de 
produção ao adotar um sistema que explora, em uma 
mesma área, as atividades agrícola, pecuária e silví-
cola, pois a integração é feita a partir de técnicas que 
promovem o uso racional dos recursos disponíveis.

As vantagens são significativas para os sistemas 
produtivos e para a natureza, já que os sistemas in-
tegrados de exploração promovem a recuperação de 
áreas degradadas, as reincorporando no sistema pro-
dutivo, diminuindo a demanda por novas terras onde 
o ambiente natural permanece intocado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje ocupar esta tribuna 
para falar de uma das mais importantes instituições 
ambientais brasileiras, bastião do controle ambiental 
no País desde o início da década de 1980, época em 
que essa questão era defendida quase unicamente 
pelos então denominados “ambientalistas xiitas”, aos 
quais muito devemos os avanços obtidos até o presente.

Refiro-me ao Conselho Nacional do Meio Am-
biente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
instituído pela Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente.

Como V.Exas. devem ter ciência, o CONAMA é 
um colegiado formado por mais de 100 pessoas, re-
presentantes dos três setores: o Poder Público, nos 

níveis federal, estadual e municipal, além do setor 
empresarial e da sociedade civil organizada.

Ele possui diversas atribuições, entre as quais a 
de propor diretrizes de políticas governamentais para 
o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 
âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Assim, ele não apenas assessora as políticas 
governamentais para o meio ambiente, mas também 
normatiza critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade ambiental.

O CONAMA representou um significativo avanço 
das políticas públicas de meio ambiente no País, por 
prever a descentralização do gerenciamento ambiental 
e a ampla participação do setor produtivo e da socie-
dade civil. Por um lado, o seu modelo, a exemplo das 
áreas de saúde e educação, foi replicado nos demais 
níveis da Federação, com a criação de Conselhos de 
Meio Ambiente nos 26 Estados, no Distrito Federal e 
em centenas de Municípios, representando um caso 
típico de política pública de autolimitação da autoridade 
governamental central em favor da gestão ambiental 
compartilhada e transparente.

Por outro lado, ao permitir o acesso da socieda-
de civil, por intermédio de seus representantes nos 
Conselhos, tanto aos processos decisórios quanto ao 
licenciamento ambiental, o Poder Público democra-
tizou sua atuação nessa área. Embora ainda surjam 
frequentes reclamações quanto à proporcionalidade e 
legitimidade dessa representação, e mesmo quanto à 
legalidade e constitucionalidade de algumas de suas 
normas, o certo é que o CONAMA e os demais órgãos 
ambientais transformaram radicalmente a atuação da 
sociedade civil, quase a obrigando a deixar sua cô-
moda posição de formuladora de críticas e denúncias 
para dividir a responsabilidade pela gestão ambiental 
e assumir a função de coparticipante das políticas pú-
blicas de meio ambiente.

Há ainda a ressaltar, minhas senhoras e meus 
senhores, as mais de 400 resoluções já editadas pelo 
CONAMA ao longo das últimas 3 décadas, sobre os 
mais variados temas, dotadas de força legal e aplica-
bilidade em todo o Brasil, o que em outros países é 
em geral decidido unilateralmente pelo respectivo mi-
nistério ou departamento.

Entre essas resoluções, destacam-se as de nºs 
1/1986 e 237/1997, que regulamentam a elaboração 
do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relató-
rio – EIA/RIMA –, no caso de significativo impacto, e o 
licenciamento ambiental de atividades degradadoras. O 
cidadão, além de ter garantido o acesso ao conteúdo 
do EIA/RIMA, também pode participar do licenciamento 
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ambiental do empreendimento no âmbito de audiências 
públicas, as quais são parte integrante do processo, 
nos casos previstos na Resolução CONAMA nº 9/1987.

Em nosso País, a depender de sua própria vonta-
de, poucas empresas mantêm um diálogo permanen-
te com a sociedade e as comunidades de entorno. A 
maioria delas só o faz por ocasião do licenciamento 
ambiental, assim mesmo quando seu empreendimen-
to corre o risco de não se viabilizar por questões so-
ciais, ou quando é convocada audiência pública. Fora 
desses casos, tais comunidades, em geral, só vêm a 
se manifestar – e a mídia, a noticiar essas denúncias 
– no momento em que o impacto socioambiental já 
é significativo, como, por exemplo, quando da ocor-
rência de um grave acidente, como o rompimento de 
uma barragem, um evento agudo de poluição hídrica 
ou atmosférica etc.

Tais fatos demonstram que necessitamos de fato 
de que tais Conselhos sejam cada vez mais fortalecidos. 
Hoje, qualquer tentativa de reduzir as responsabilida-
des e os poderes do CONAMA e dos demais Conse-
lhos Ambientais vai enfrentar uma grande reação da 
sociedade civil, que não aceita perder as conquistas 
alcançadas. Um exemplo disso foram os imediatos pro-
testos dos ambientalistas, ocorridos cerca de 2 sema-
nas atrás, após supostas declarações da Ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, que teria criticado a 
atribuição do CONAMA no processo de licenciamento 
ambiental e proposto o fim do Conselho como instân-
cia deliberativa. Tais declarações foram posteriormente 
desmentidas, tendo a Ministra reiterado esse caráter 
do Conselho e garantido que o fortalecimento do CO-
NAMA é uma das prioridades de sua gestão.

E não poderia ser de outra forma, Sr. Presidente! 
O CONAMA é uma instituição que integra o patrimônio 
nacional, é um palanque que dá voz e voto à socie-
dade civil, é um exemplo de gestão ambiental para o 
resto do mundo, hoje cada vez mais interconectado e 
sôfrego por transparência na gestão da coisa pública, 
ainda mais por se tratar do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida. E não só a nossa vida humana, mas também a 
de todos os demais seres vivos, que conosco compar-
tilham este Planeta.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tomo a palavra nesta oportunidade 
para falar sobre a greve de trabalhadores que parali-
sou por 5 dias as obras da ponte Anita Garibaldi, em 
Laguna, no Sul de Santa Catarina. Esta é uma obra 

que faz parte da duplicação da BR-101, trecho sul, 
esperada a mais de 15 anos.

Na qualidade de Presidente da Comissão Per-
manente de Fiscalização Financeira e Controle tomei 
a iniciativa de promover uma Audiência Pública no úl-
timo dia 27 de março, após aprovação dos Deputados 
da Comissão, para esclarecer eventuais problemas e 
dúvidas nos contratos firmados entre o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e 
as companhias, principalmente quanto às obrigações 
trabalhistas exigidas.

Como autor do requerimento que motivou a audi-
ência pública, sabemos que com a greve já no início da 
construção da ponte, tomamos a iniciativa de chamar 
todos os atores para esclarecer o ocorrido, pois não 
ficaremos de braços cruzados.

A presidente Dilma Rousseff, atendendo o forte 
apelo do Fórum Parlamentar Catarinense, na última 
reunião com o DNIT sobre este assunto através deste 
Deputado, quando indaguei o Diretor-Geral se ele real-
mente tinha autonomia para manter o Projeto original 
já pronto para assinar a ordem de serviço.

Como é a característica dele ser sincero, disse que 
não tinha autonomia. Naquele momento virei fã dele. 
Disse ele que o Fórum iria ao Ministério dos Transpor-
tes e que faríamos a mesma pergunta, se tivéssemos 
a mesma resposta iríamos à Presidente Dilma.

Foi quando o Diretor Geral do DNIT levou ao 
conhecimento do Ministro dos Transportes, que ime-
diatamente, junto com o Diretor do DNIT, Sr. General 
Jorge Fraxe, foram até a Presidente Dilma, levando 
dados sobre a obra.

A Presidente Dilma sensibilizou-se, não só man-
teve o projeto original, como disse que iria a Santa 
Catarina, no Município de Laguna na assinatura da 
Ordem de Serviço, o que somos gratos, pois cumpriu 
o compromisso e foi. Determinou ao Ministério dos 
Transportes que acelerasse a conclusão da construção 
na BR-101. As obras de duplicação da rodovia vêm 
causando transtornos à população há mais de 15 anos.

Ressalto o empenho do novo Diretor Geral do 
DNIT, Jorge Ernesto Pinto Fraxe, para solucionar os 
entraves ao bom andamento daquela obra, chegando 
a fazer um relatório de exposição de motivos da ne-
cessidade da construção da ponte Anita Garibaldi, o 
qual foi mostrado a Presidente Dilma, como já citei.

O Presidente do sindicato dos trabalhadores da 
construção pesada de Santa Catarina (SINTRAPAV-
-SC), Arnaldo Camargo de Freitas, disse que as reivin-
dicações foram por melhores salários, além de horas 
extras equivalentes ao tempo de trabalho. Dos 1026 
operários que trabalham na obra da ponte, cerca de 100 
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trabalhadores são formados por migrantes e isto tem 
se tornado um problema para as relações de trabalho.

“A paralisação foi motivada, principalmente, por 
melhoria nos alojamentos, alimentação e regulamen-
tação de visitação aos familiares. Os operários nego-
ciaram os pedidos e foram atendidos. Os trabalhado-
res negociaram e aceitaram a proposta do consórcio 
Camargo Corrêa-Artepa, de 30% de abono em parce-
las e aumento do vale-alimentação”, explicou Arnaldo 
Camargo.

Segundo o sindicalista, as empresas também 
aceitaram o pedido de rescisão de contrato sem justa 
causa de funcionários migrantes. Eles receberão todos 
os direitos trabalhistas e terão o transporte de volta às 
suas casas pago pelo consórcio.

Para o Diretor-Geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Jorge 
Ernesto Fraxe, a fiscalização do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e daquele órgão, deve se empenhar para 
que se evitem novas greves. “O conflito sempre existi-
rá. Cabe ao gestor do empreendimento e do consórcio 
buscar o diálogo para que a obra não seja paralisa-
da e que todos os requisitos da lei sejam atendidos”, 
afirmou o general.

Vale lembrar que aceitamos ao convite das Em-
presas responsáveis pela execução da obra para uma 
visita ‘in loco’. O que já ocorreu nos convenceu, pois 
além de a obra estar em andamento, os empresários 
se comprometeram a concluir a obra no prazo previsto.

Voltaremos a falar deste assunto oportunamente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, os moradores do Município 
gaúcho Campo Bom, distante cerca de 50 quilômetros 
de Porto Alegre, passam por uma situação delicada. 
A notícia de que o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul instalaria um presídio na cidade pegou todos 
de surpresa e indignou a população, que não foi con-
sultada a respeito.

A Câmara Municipal de Vereadores recebeu em 
ofício a notícia de que seria feito um pregão para com-
pra de alimentos. Os vereadores afirmam que até a 
noite anterior à realização do pregão não sabiam que 
o processo seria para uma casa prisional em regime 
semiaberto a ser seria instalada no Município.

A licitação ocorreria no dia 27 de março, porém 
os vereadores, empresários, comunidade e autori-
dades locais realizaram um ato público que evitou o 
procedimento.

Da mesma forma, caros Deputados, a adminis-
tração diz que não foi consultada sobre a viabilidade 
de o Município receber uma instituição como essa. O 

Prefeito Faisal Karam manteve reunião no Ministério 
Público Estadual, em Porto Alegre, onde foi tratar do 
assunto com o Subprocurador da Justiça para Assun-
tos Institucionais no dia 1º de abril.

Nobres colegas, é, no mínimo, estranha a forma 
como o assunto foi levado ao Município. Um presídio 
gera inúmeras mudanças na vida das pessoas, por-
tanto é preciso fazer um estudo para avaliar o melhor 
local, a viabilidade da manutenção da segurança dos 
moradores, o impacto social e, principalmente, a acei-
tação da população.

A primeira ação a ser realizada em Campo Bom 
deveria ser uma audiência pública para dar voz à co-
munidade. O povo precisa ter a oportunidade de se 
manifestar a favor ou contra a instalação de um presí-
dio estadual no Município.

Além disso, o local designado pelo Estado para 
a instalação não é apropriado e fere o plano diretor 
daquele Município. Se instalada, a casa prisional fun-
cionará numa área que abriga as indústrias do Muni-
cípio. Não é permitido que sejam instalados ali alber-
gues ou qualquer outro tipo de entidade que abrigue 
pessoas. A intenção seria que o presídio funcionasse 
num prédio alugado.

Caros Deputados e Deputadas, um Município 
com 60 mil habitantes precisa de investimento em 
segurança pública. Mais policiamento nas ruas, viatu-
ras, programas de redução à criminalidade e não um 
presídio construído sem consulta à vontade do povo.

Os moradores e a administração municipal estão 
mobilizados para evitar que a instalação da casa pri-
sional seja realizada. Esperamos que atos arbitrários 
como esse sejam combatidos e os Municípios possam 
manter um diálogo aberto com os Governos dos Esta-
dos e Federal para que o povo tenha seus interesses 
atendidos de forma eficiente e segura.

São estas as minhas considerações.
Peço que este discurso seja registrado nos ór-

gãos de comunicação desta Casa.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna para 
fazer alguns registros.

O Brasil conquistou o segundo lugar no Campe-
onato Mundial de Kung Fu, realizado no Estádio Olím-
pico, em Shangai, China.

Queremos cumprimentar os atletas brasileiros 
que participaram do evento denominado 2013 China 
Yixing Shuaijao International e que com sua vontade 
conquistaram o vice-campeonato mundial. Nossos 
parabéns aos atletas: Jean Henrique Costa, Everton 
Souza Silva (Cipó – Embu-Guaçu), Gustavo Nascimen-
to (Cipó- Embu Guaçu), Gilmar Batista Santos (Cipó – 
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Embu-Guaçu), Jair Araujo Nascimento, Wellington de 
Oliveira Andrade (Cipó – Embu-Guaçu).

Nossos cumprimentos à delegação brasileira Se-
leção Brasileira de Kung Fu Shuaijao: Líder: Li Wing 
Kay; Secretaria: Aparecida Li; Técnico: Genival José da 
Silva (Cipó – Embu-Guaçu); Competidoras Femininas: 
Renata Sales Bales (Cipó – Embu-Guaçu) e Maria de 
Fátima Oliveira Martins (Cipó – Embu-Guaçu). Nossos 
cumprimentos ainda ao mestre Josenir da Silva, res-
ponsável pelos atletas e associação.

Parabenizamos em especial a cidade de Embu-
-Guaçu, no nosso Estado de São Paulo, que a cada 
ano vem inserindo no cenário esportivo nacional novos 
talentos. Embu-Guaçu tem sido o berço de atletas de 
várias modalidades e por ser assim é que vimos soli-
citar especial atenção por parte do Ministro de Estado 
do Esporte, com vistas à melhoria das condições da 
prática esportiva amadora e profissional naquela cidade.

Nossos cumprimentos ao Prefeito Clodoaldo Al-
ves da Silva e todo o executivo, como também, ainda, 
à Câmara de Vereadores.

Também quero fazer o registro, Sr. Presidente, 
nobres Parlamentares, do aniversário da cidade pau-
lista de Cotia, que comemorou 157 anos. Ocorreram 
diversas apresentações artísticas, culturais e esporti-
vas, com a participação de alunos da Escola Municipal 
Francisco Nunes de Oliveira, de idosos que participaram 
das atividades desenvolvidas na cidade, dos Grupos 
Anahí Bela Flor, de Capoeira, de Karatê, e muito mais. 
Houve ainda missa campal e grande show gratuito em 
comemoração ao aniversário da cidade.

Nossos cumprimentos ao Prefeito Carlão Camar-
go e à Vereança de Cotia.

Suzano, que completou 64 anos na última terça-
-feira (2), comemorou o aniversário com uma progra-
mação especial. Entre as atividades estão torneios 
de futebol, desfile cívico-militar e outras atrações. A 
Banda Marcial Suzanense se apresentou na abertura 
das comemorações. A fanfarra tocou diversas músicas 
e também os Hinos Nacional e da cidade. O projeto 
musical idealizado pelo maestro José Kamel Bou Assi 
ensina crianças a partir dos 7 anos a cantar e tocar 
instrumentos gratuitamente. Ainda na terça-feira, às 
8h, o bispo de diocesano Dom Pedro Luiz Stringhi-
ni realizou uma missa na Paróquia São Sebastião, a 
igreja matriz de Suzano. No mesmo dia, às 9h45min, 
houve um desfile cívico-militar com a participação de 
alunos das escolas municipais e estaduais, além de 
integrantes da Guarda Mirim, Exército Brasileiro, Tiro 
de Guerra, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, entre 
outras instituições. Mais de 1.200 pessoas desfilaram 
pela Rua General Francisco Glicério.

Nossos cumprimentos ao Prefeito Paulo Tokuzumi 
e aos nobres Edis da Câmara Municipal de Suzano.

Vinhedo comemorou, também na terça-feira, seu 
aniversário. Conhecida pela qualidade de vida que cada 
vez mais atrai a atenção de novos moradores e por se 
tratar de um polo frutífero do Estado, não é à toa que 
Vinhedo recebeu o apelido carinhoso de Principado.

O jovem Município completou 64 anos de eman-
cipação política. É feriado para os mais de 63 mil habi-
tantes. Nossos cumprimentos ao Prefeito Milton Serafim 
que administra a nossa querida cidade de Vinhedo.

Pedra Bela, administrada pela Prefeita Roseli 
Amaral, também comemora no dia 6 próximo seu ani-
versário. Pedra Bela conta com vários pontos turísticos, 
como trechos para trilhas. Um dos pontos turísticos de 
Pedra Bela é a Pedra do Santuário, onde está localiza-
da a maior tirolesa do Brasil com aproximadamente 2 
quilômetros de extensão. Existem várias cachoeiras e 
lindos riachos ao redor da cidade. O centro da cidade é 
típico do interior, sem prédios ou grandes edificações. 
Apenas as residências e os pequenos estabelecimen-
tos comerciais. Uma excelente cidade para visitar, para 
quem gosta de calma e tranquilidade.

Eram os registros que tinha a fazer. Muito obri-
gado.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Exmo. Sr. Pre-
sidente, nobres membros da Mesa Diretora e Líderes 
das bancadas, ilustres colegas e demais senhores, 
o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em 
Curitiba na última quinta-feira, dia 28, para anunciar a 
liberação de R$ 22 milhões para a reestruturação de 
três hospitais da Capital paranaense.

Foram beneficiados o Hospital do Trabalhador 
de Curitiba, que passa a integrar o Programa SOS 
Emergências, o Hospital Universitário Evangélico e o 
Hospital do Idoso Zilda Arns.

Ao Hospital do Trabalhador foram assegurados 14 
milhões, sendo R$ 5,7 milhões para compra de equi-
pamentos e R$ 8,6 milhões para custeio da unidade 
e manutenção dos leitos de retaguarda.

Em visita ao Hospital do Trabalhador, o Ministro 
se reuniu com os gestores do Paraná e da Capital e 
assinou termo de compromisso para a inclusão da 
unidade à estratégia do SOS Emergências.

A estratégia visa uma série de melhorias na ges-
tão dos principais hospitais de urgência e emergência 
do País. Ao integrar o SOS Emergências, cada hospital 
assegura R$ 3,6 milhões/ano de custeio e qualifica-
ção do atendimento, além de R$ 3 milhões/ano para 
a realização de obras e aquisição de equipamentos.

As unidades contam também com a implantação 
de Núcleos de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH), 
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que são responsáveis pelo diagnóstico das principais 
dificuldades relacionadas à porta de entrada de emer-
gência, apontando as medidas a serem adotadas.

Curitiba integra o Plano de Ação Regional, que 
abrange a 2ª Região de Saúde Metropolitana. Essa 
regional é composta por 29 Municípios, dos quais 26 
fazem parte da Região Metropolitana da Capital, com 
população de 3,2 milhões de habitantes.

O Plano de Ação Regional conta com recurso 
imediato aprovado de R$ 73,2 milhões/ano. Desse to-
tal, R$ 6,6 milhões são para o Hospital do Trabalhador. 
Ao Hospital do Idoso foram destinados R$ 5 milhões 
para a criação de 20 leitos de UTI.

Em cerimônia na sede da Prefeitura de Curitiba, 
o Ministro Padilha assinou convênio para melhorias 
na qualidade do atendimento do Hospital Universitário 
Evangélico. Para melhorar a infraestrutura do Hospital 
Universitário Evangélico, o Ministro anunciou a libera-
ção de R$ 3,1 milhões para modernização e aquisição 
de equipamentos hospitalares.

Esses recursos foram garantidos graças a emenda 
individual por mim apresentada ao Orçamento Geral 
da União no exercício de 2009, nº 19950005, no valor 
de R$ 4.000.000,00, com respectivo plano de trabalho 
aprovado no valor de R$ 3.175.800,00, objetivando a 
aquisição de equipamentos.

Como Parlamentar que representa o Paraná e 
sempre militou na área da saúde, temos lutado cons-
tantemente para garantir recursos destinados aos hos-
pitais de todo o Estado, em especial da Capital, que 
recebem pacientes de todas as regiões paranaenses 
e até de outros Estados e são referência no atendi-
mento ao SUS.

Ficamos felizes com o fato de esses recursos 
terem sido finalmente liberados e de o Ministro Padi-
lha ter demonstrado sua preocupação em investir na 
melhoria das condições de operação desses hospitais, 
que são fundamentais para o atendimento aos pacien-
tes do SUS na região.

Entretanto, temos consciência de que é preciso 
fazer muito mais para dirimir a crise que os hospitais, 
em especial os filantrópicos, enfrentam por conta da 
baixa remuneração da tabela de procedimentos do SUS.

O Hospital Evangélico, em especial, atravessa 
um momento de grandes dificuldades que exige não 
uma intervenção, como alguns setores governamen-
tais têm cogitado, mas sim apoio, como bem colocou 
o Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Michele 
Caputo Neto, durante a visita do Ministro a Curitiba.

Essa crise se abate sobre a instituição justamen-
te no momento em que a Sociedade Evangélica Be-
neficente (SEB), mantenedora do hospital, completa 
70 anos de fundação e de uma história de dedicação 

e abnegação em favor da população mais carente de 
nosso Estado.

Essa história começou em 25 de junho de 1943, 
quando sete pastores de diversas denominações re-
ligiosas cristãs se uniram na Rua Marechal Floriano, 
em Curitiba, para criar a Sociedade Evangélica Bene-
ficente de Curitiba – pró Hospital Evangélico.

Na época, Curitiba não dispunha de muitas op-
ções para tratamento especializado de saúde, e os pa-
cientes, principalmente do interior, contavam somente 
com a Santa Casa de Misericórdia ou precisavam via-
jar até São Paulo para receber atendimento hospitalar. 
Também não havia lugar para hospedagem, sendo a 
casa de muitos pastores transformada em casa de 
apoio aos doentes e seus familiares.

Após muito trabalho e sacrifício e contando com 
doações e campanhas de arrecadação que envolveram 
toda a sociedade paranaense, o hospital foi sendo er-
guido e, nas décadas posteriores, ampliado, tornando-
-se um dos maiores do Sul do País.

Hoje o Evangélico faz cerca de 1 milhão de atendi-
mentos ao ano, a grande maioria de pacientes do SUS, 
sendo referência em áreas como a do tratamento de pa-
cientes vítimas de queimaduras, entre diversas outras.

Esse patrimônio não pode ser colocado em risco, 
pois não é propriedade desse ou daquele segmento, 
mas de toda a sociedade paranaense, fruto de décadas 
de dedicação obstinada e abnegada de inúmeras pes-
soas que contribuíram para sua criação e construção.

O Hospital Evangélico de Curitiba é propriedade 
das seguintes igrejas: Batista, Batista Independente, 
Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, 
Presbiteriana Conservadora, Menonita, Quadrangular, 
Assembleia de Deus, Luterana, Metodista, Congrega-
cional e Comunidade Evangélica de Curitiba.

Além disso, os problemas que atingem o Evan-
gélico estão longe de ser uma questão local, isolada, 
mas se repetem em praticamente toda a rede hospi-
talar filantrópica do País, que vive hoje a maior crise 
de sua história.

Essa crise resultou em um endividamento de R$ 
17 bilhões, que ameaça asfixiar um sistema que é res-
ponsável por metade dos internamentos de pacientes 
do SUS no Brasil. Isso porque, como já colocamos aqui, 
conforme levantado pela Comissão Especial formada 
por esta Casa, a cada R$ 100 gastos pelos hospitais 
para atender os pacientes do SUS, o Governo Federal 
só paga R$ 65.

O jornal O Estado de S. Paulo publicou hoje o ar-
tigo Saúde é uma questão de todos, do Dr. Francisco 
Balestrin, do qual destaco os seguintes tópicos:

“A saúde voltou a ocupar as principais 
manchetes do País nos últimos dias. Notícias 
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de que o Governo Federal está estudando um 
pacote de medidas para o setor reacenderam 
um debate importante para toda a sociedade. 
Entre os temas, redução de impostos, maior 
financiamento para melhoria da infraestrutu-
ra hospitalar, solução das dívidas das Santas 
Casas, além da ampliação do acesso aos 
planos de saúde privados, com uma eventual 
redução de preços.

(...)
Afinal, não é só saúde pública que está 

em jogo. A sustentabilidade do setor privado, 
também.

Enquanto o número de usuários de pla-
nos de saúde cresceu, em média, 5% ao ano 
desde 2007, cerca de 5% dos leitos privados 
em nosso País foram fechados no mesmo pe-
ríodo (16.290 leitos). Isso significou o fecha-
mento de 286 hospitais privados (quase 60 fe-
chados ao ano, ou cinco ao mês, ou ainda um 
a cada semana!), de acordo com o Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde do 
Ministério da Saúde.

As razões para essa redução residem, 
entre outros motivos, na dificuldade de remu-
neração tanto pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) quanto pelos planos de saúde, na má 
gestão, na falta de estímulo governamental e 
também nas dificuldades de investimentos dos 
hospitais, impactados pela alta carga tributária 
do setor, que cresceu duas vezes e meia o va-
lor da inflação dos últimos dez anos.”

Por mais boa vontade que o Governo Federal e 
os governos estaduais e municipais demonstrem, essa 
situação não se resolverá se não houver uma solução 
de fundo, a começar pelo enfrentamento da questão 
do subfinanciamento crônico da saúde em nosso País.

Esse problema só será revertido com medidas 
duradouras, como a aprovação do projeto de iniciativa 
popular que prevê a destinação de 10% das receitas da 
União para a saúde, o que garantiria pelo menos cer-
ca de R$ 40 bilhões a mais ao ano para o setor, além 
de medidas urgentes e imediatas para evitar o agra-
vamento da crise nos hospitais filantrópicos, que pode 
resultar, a curto prazo, na paralisação dos serviços.

Entre essas medidas, destaco o reajuste em 
100% da tabela de remuneração do SUS sobre os 
procedimentos de média e baixa complexidade com 
maior incidência, que corresponderam a 84% do total 
das internações realizadas, e também a anistia das dí-
vidas dessas entidades que se tornaram impagáveis e 
que só crescem por culpa da baixa remuneração dos 
atendimentos ao SUS, além dos altos juros.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronuncia-
mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, encaminhei ao Congresso Nacional 
projeto de lei sobre a obrigatoriedade de inserção, nos 
rótulos dos produtos alimentícios fabricados, importa-
dos e comercializados na forma líquida, o valor do pH, 
potencial hidrogênio iônico.

O pH mede a atividade do íon hidrogênio em 
soluções aquosas e revela a natureza ácida, alcalina 
ou neutra das substâncias químicas – alimentos de 
elevada acidez podem ser corrosivos aos tecidos hu-
manos e às mucosas.

O meu projeto, mais uma vez, vem para defender 
o direito dos consumidores, visto que, quanto mais in-
formações sobre os produtos consumidos, mais segu-
rança haverá e os riscos serão reduzidos.

A informação do pH no rótulo deverá ter 2 centí-
metros quadrados, no mínimo, facilitando a sua leitura, 
já que existem variações de pH. Há alimentos que apre-
sentam elevada acidez; outros, acidez moderada; e há 
outros, ainda, levemente ácidos; os alcalinos também 
apresentam essas variações. Essa informação será útil 
na escolha dos alimentos que o indivíduo irá consumir.

Algumas patologias tornam alguns alimentos con-
traindicados. Por exemplo, nas gastrites e nas úlceras 
gástricas, é recomendada a suspensão do consumo de 
alimentos ácidos, mais agressivos ao trato gastrointes-
tinal. Bem como na delimitação das dietas alimentares, 
especialmente para crianças, gestantes e indivíduos 
portadores de distúrbios alimentares diversos.

Considero que os benefícios a serem colhidos 
pela população justificam a minha proposta. Por isso, 
solicito o apoio dos demais Parlamentares para sua 
aprovação.

Obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há 5 anos desenvolvemos em Londrina 
o Projeto Conhecer, que estimula estudos e empolga 
crianças. Mais de 120 professores e diretores de esco-
la participaram do lançamento. A premiação será em 
dezembro e beneficiará 20 pessoas. O nosso quinto 
Projeto Conhecer vai premiar os melhores alunos da 
5º Ano do Ensino Fundamental I com uma viagem ao 
parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, na região de 
Campinas, São Paulo. É uma forma de contribuirmos 
para o desenvolvimento da educação.

O objetivo do Projeto Conhecer é promover a 
participação da comunidade escolar na qualificação 
da educação, e incentivar os estudantes a aprimora-
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rem os seus conhecimentos. Só participarão do sorteio 
aqueles que tirarem em média nota 7 nos 3 primeiros 
bimestres e terem, pelo menos, 85% de frequência em 
salas de aula. Além deles, também serão sorteados 
5 diretores de escola e 5 professores. O importante é 
valorizar a meritocracia: queremos estimular os estudos 
e o gosto pela escola. No fundo estamos valorizando 
a cidadania de alunos, diretores e professores. Este é 
o quinto ano do programa. A premiação já foi realiza-
da em 2001, 2003, 2009 e em 2011, totalizando 188 
alunos, 69 professores e 5 diretores contemplados. Os 
custos da viagem e dos prêmios não geram despesas 
públicas, pois são absorvidos através de parcerias com 
a iniciativa privada. O PC 2013, por exemplo, tem par-
cerias com a TRIP Linhas Aéreas, Unifil e Midiograf, 
além do próprio parque Wet’n Wild.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – COM-

PARECEM MAIS OS SRS.:
 Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 7

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 3

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 

Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDONIA 4

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 6

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Simplício Araújo PPS PpsPv
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 6

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Danilo Forte PMDB 
Mário Feitoza PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Felipe Maia DEM 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARAÍBA 7

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Jorge Corte Real PTB 
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José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pastor Eurico PSB 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 10

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Almeida Lima PPS PpsPv
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Colbert Martins PMDB 
Erivelton Santana PSC 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Total de BAHIA 12

MINAS GERAIS

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Diego Andrade PSD 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Gabriel Guimarães PT 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 

Stefano Aguiar PSC 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PpsPv
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Guilherme Mussi PSD 
Iara Bernardi PT 
Jefferson Campos PSD 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Pastor Marco Feliciano PSC 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS PpsPv
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 23

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PpsPv
Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 7

MATO GROSSO DO SUL

Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Fernando Francischini PEN 
João Arruda PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PRB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Sandro Alex PPS PpsPv
Total de PARANÁ 13

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PpsPv
Jorge Boeira PSD 
Mauro Mariani PMDB 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 12

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Total de RORAIMA 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 2

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
Total de CEARÁ 4
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Ruy Carneiro PSDB 
Total de PARAÍBA 1

BAHIA

Edson Pimenta PSD 
Luiz Argôlo PP 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 4

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PpsPv
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Fábio Ramalho PV PpsPv
Humberto Souto PPS PpsPv
Jairo Ataide DEM 
Walter Tosta PSD 
Total de MINAS GERAIS 6

RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Arnaldo Jardim PPS PpsPv
Cândido Vaccarezza PT 
Marcelo Aguiar PSD 
Paulo Teixeira PT 
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 6

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB 
Total de GOIÁS 2

PARANÁ

Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Osmar Terra PMDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Encerro 
a sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordi-
nária para amanhã, quinta-feira, dia 4 de abril, às 9 
horas, e Sessão Não Deliberativa de Debates, às 14 
horas, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Votação

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.351-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Continuação da votação, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.351-A, de 2008, que aprova o texto do 
Tratado de Extradição entre a República 
Federativa do Brasil e a República Popu-
lar da China, celebrado em Brasília, em 12 
de novembro de 2004; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo, nos termos da 
Mensagem 112/10, apensada (Relator: Dep. 
Marcelo Itagiba).

Foi apresentada a MSC 112/2010, em 
15/03/10, com retificação ao texto do acordo.
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Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 471-B, DE 2011 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 471-B, de 2011, que 
aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de 
2010, “Alto Representante-Geral do Merco-
sul”, aprovada na XL Reunião Ordinária do 
Conselho do Mercado Comum, realizada em 
Foz do Iguaçu, Paraná, em 16 de dezembro 
de 2010”; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (Relator: Dep. Vitor Paulo); 
e da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária (Relator: Dep. José 
Guimarães); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Luiz Couto). 

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52,  
§ 6º do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 548-A, DE 2012 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 548-A, de 2012, que 
aprova o texto do Convênio Constitutivo do 
Banco do Sul, assinado em 26 de setembro 
de 2009; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (Relatora: Dep. Manuela 
D’Àvila); da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Paulo Magalhães). Penden-
te de parecer da Comissão de Finanças e 
Tributação.

SESSÃO DE DEBATES

GRANDE EXPEDIENTE 

 Oradores:

15h – Leonardo Picciani (PMDB – RJ)
15h25min – Professor Sérgio de Oliveira (PSC – PR)

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 172/2013 (Rosane Ferreira) – Altera o art. 151 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados para 
instituir o regime de urgência na tramitação de proje-
tos de lei de iniciativa popular. 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

II- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

No. 146/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Araucária de Pinhal da 
Serra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Pinhal da Serra, Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 575/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Comunicações Jato-
bá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Perolândia, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013
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Nº 593/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária do Povoado de Lu-
caia, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Planalto, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/04/2013

Nº 630/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente de Vereda a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Vereda, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/04/2013

Nº 665/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária, Cultural e de Radiodifusão 
de Três Arroios – ACERATRES a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Três Arroios, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 666/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Unidos de Bonito de 
Minas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bonito de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 669/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação da Rádio Comunitária Shalon 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Goiânia, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/04/2013

Nº 685/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Triângulo FM 
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Candelária, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 690/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Delta do Jacuí a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 720/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ONG Cultural Goiabalense a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
José do Goiabal, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 736/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Princesa da 
Mata Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no Município de Muriaé, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 760/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Rede Mundial de Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Santo Ângelo, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 763/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Caibateense de Comunicação, Cul-
tura e Cidadania a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Caibaté, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 765/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Barão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barão, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

PROJETO DE LEI

Nº  4570/2008 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) 
– Acrescenta dois cargos em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas da União 
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para provimento em Gabinete de Auditor do Tribunal 
de Contas da União.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/04/2013

Nº 5814/2009 (João Dado) – Denomina “Trevo Rodo-
viário Alcides de Freitas Assunção” o trevo localizado 
na BR-153 que acessa a cidade de Bady Bassit, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 5.896/2009 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
licença à gestante e à adotante, as medidas de prote-
ção à maternidade para militares grávidas e a licença-
-paternidade, no âmbito das Forças Armadas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 7.031/2010 (Vieira da Cunha) – Denomina “Viaduto 
Manoel Luiz Nunes” elevada situada no Município de 
São Leopoldo – RS.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 1.391/2011 (Penna) – Dispõe sobre a regulamen-
tação do exercício profissional de Designer, e dá pro-
vidências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08/04/2013

Nº 2.841/2011 (Valtenir Pereira) – Inclui no Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 5.329/2009 (Jefferson Campos) – Altera o Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, dispondo sobre a obrigatoriedade do porte 
de telefone celular nos veículos de transporte de pas-
sageiros interurbanos.
Apensados: PL 6949/2010 (Edmar Moreira ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 1.950/2011 (Amauri Teixeira) – Cria o controle da 
produção e consumo de agrotóxicos por meio de vigi-
lância eletrônica e sanitária.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 2.908/2011 (Luciano Castro) – Torna o aparelho 
de ar alveolar (etilômetro) equipamento obrigatório 

de todos os estabelecimentos comerciais que sirvam 
bebidas alcoólicas no País, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/04/2013

Nº  3176/2012 (Edson Pimenta) – Altera a Lei Postal 
para tornar obrigatória a identificação do remetente de 
pequenas-encomendas e encomendas.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/04/2013

Nº 3.400/2012 (Enio Bacci) – Dispõe sobre a obriga-
toriedade da inclusão da disciplina “Direitos Humanos” 
nas escolas públicas iniciada no ensino fundamental.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD)

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº  472/2011 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre a 
implantação de sistemas de aquecimento e de geração 
de energia elétrica, com base em energia solar, em 
empreendimentos financiados pelo Sistema Nacional 
de Crédito Rural.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/04/2013

Nº 520/2011 (Laercio Oliveira) – Altera dispositivo 
do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 
para reduzir o valor do laudêmio relativo a imóveis de 
propriedade da União.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08/04/2013

Nº 930/2011 (Lindomar Garçon) – Altera a Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, para instituir de-
dução do imposto de renda das pessoas jurídicas, das 
despesas com plano de saúde pagas pelo empregador 
em benefício do empregado.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08/04/2013

Nº 1.914/2011 (Rogério Peninha Mendonça) – Altera 
as Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08/04/2013
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.021/13 – do Senado Federal – 
Ana Rita – (PLS 396/2011) – que “acrescenta art. 5º B 
à Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, para autorizar a 
concessão de subvenção econômica para agricultores 
familiares camponeses e empreendedores familiares 
rurais que empreendam práticas de conservação do 
meio ambiente”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.943/13 – do Sr. Zé Silva – que 
“institui a Política Nacional de Promoção da Qualida-
de de Vida no Campo – PAC Rural e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 

HORÁRIO: 09h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 116/13 Do Sr. Alessandro Molon 
– (PL 6745/2006) – que “requer a realização de audiên-
cia pública para debater o Projeto de Lei nº 6.745/06, 
que “altera dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, para instituir o controle judicial sobre os in-
quéritos civis, e dá outras providências””. 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE LEI Nº 2.207/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.086/99 – do Sr. Bispo Wan-
derval – que “acrescenta inciso ao § 2º do art. 171 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal”. (Apensados: PL 1673/2003, PL 560/2003, 
PL 2311/2003, PL 3032/2004, PL 3526/2004, PL 
5317/2005, PL 5573/2005, PL 59/2007, PL 1441/2007, 
PL 2904/2008, PL 7738/2010, PL 327/2011 e PL 
473/2011) 

EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica como crime a 
fraude, por qualquer meio, em concurso público ou 
exame vestibular. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS), pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, do PL 560/2003, do PL 
1673/2003, do PL 3032/2004, do PL 3526/2004, do 
PL 5317/2005, do PL 5573/2005, do PL 59/2007, do 
PL 1441/2007, do PL 2904/2008, do PL 7738/2010, 
do PL 327/2011, do PL 473/2011, e do PL 2311/2003, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.014/03 – do Senado Fede-
ral – Arlindo Porto – (PLS 132/2000) – que “altera os 
Decretos-Leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de outubro 
de 1969, para redefinir a competência do foro militar”. 
(Apensados: PL 1837/2003 (Apensado: PL 7779/2010) 
e PL 5096/2009) 

EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece a competên-
cia doTribunal do Júri para julgamento de militares nos 
crimes dolosos contra civis. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
7779/2010 e do PL 1837/2003, apensados; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste e do PL 5096/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.306/05 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “acrescenta incisos ao art. 3º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, modifica o seu § 2º e altera 
o art. 54 do mesmo Diploma Legal”. (Apensados: PL 
2521/2007 e PL 2677/2011) 

EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelecendo a compe-
tência do Juizado Especial Cível nas ações com causas 
até 40 (quarenta) salários mínimos, sem complexidade 
técnica, e quando houver acordo entre as partes nas 
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, traba-
lhista, patrimonial e de interesse da Fazenda Pública. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação do PL 2677/2011 e do PL 
2521/2007, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.756/10 – do Senado Federal 
– Mauro Couto – (PLS 266/2008) – que “altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para incluir 
dispositivo que proíbe a consulta a bancos de dados e 
cadastros de proteção ao crédito, públicos ou privados, 
para fins de admissão de empregados”. (Apensado: 
PL 7809/2010 (Apensados: PL 6328/2002 (Apensa-
dos: PL 6365/2002, PL 6828/2002, PL 2707/2003, 
PL 2732/2003, PL 3374/2008 e PL 3376/2008), PL 
3284/2012, PL 3385/2012 e PL 4006/2012)) 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do PL 7809/2010, do PL 6365/2002, do PL 6828/2002, 
do PL 2707/2003, do PL 2732/2003, do PL 3374/2008, 
do PL 3376/2008, do PL 6328/2002, do PL 3284/2012, 
do PL 3385/2012 e do PL 4006/2012, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.978/11 – do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “altera a redação do art. 339 do Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Tipifica o crime de denun-
ciação caluniosa com finalidade eleitoral. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Fabio Trad, João Cam-
pos, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Marcos Rogério 
e Ronaldo Fonseca, em 12/03/2013. 

Discutiu a matéria o Deputado Luiz Couto. Mantida a ins-
crição do Deputado Leonardo Picciani, em 12/03/2013. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 270/08 – do 
Sr. João Dado – que “altera a Lei Complementar nº 08, 
de 03 de dezembro de 1970, para determinar a emis-
são de demonstrativos do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PASEP”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/11 – do Sr. Eduar-
do Azeredo – que “acrescenta capítulo ao Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre 
tramitação de tratado, acordo ou ato internacional”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Plenário. 

Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 08/08/2012. 

O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 21/08/2012. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 

EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Constituição Fe-
deral de 1988. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 427/09 
– do Senado Federal – Lúcia Vânia – (PEC 29/2003) – 
que “altera o art. 193 da Constituição Federal”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece a exigência 
de lei complementar para avaliar por meio de indica-
dores de responsabilidade social o dispositivo sobre a 
Ordem Social. Altera a Constituição Federal de 1988. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 03/04/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 466/10 
– do Sr. Otavio Leite – que “acrescenta os arts. 192-A 
e 192-B à Constituição Federal, dispondo sobre o ca-
pital social da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil S.A”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Garante a detenção de 
cem por cento do capital social da Caixa Econômica 
e o controle do capital social do Banco do Brasil à 
União Federal. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado João Paulo Cunha, em 20/03/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 33/11 
– do Sr. Nazareno Fonteles – que “altera a quantidade 
mínima de votos de membros de tribunais para decla-
ração de inconstitucionalidade de leis; condiciona o 
efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo 
Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo 
e submete ao Congresso Nacional a decisão sobre 
a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon, Arthur 
Oliveira Maia, Marcelo Almeida, Paes Landim, Ricardo 
Berzoini e Vieira da Cunha, em 27/03/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/11 
– do Sr. Rubens Bueno – que “altera o art. 74 da Cons-
tituição Federal, dispondo sobre o mandato dos Con-
troladores Internos de cada Poder e instituição”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela admissibilidade. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 19/03/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 78/11 
– do Sr. Dr. Jorge Silva – que “altera a redação do art. 
29, inciso VI da Constituição Federal, determinando 
que a fixação do subsídio dos Vereadores de uma le-
gislatura para outra será antes das eleições”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 183/12 
– da Sra. Iriny Lopes – que “trata dos Princípios Gerais 
da Atividade Econômica acrescentando a pesquisa, 
produção e distribuição do etanol e biodiesel ao art. 
177 da Constituição Federal”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

O Deputado Mendonça Filho apresentou voto em se-
parado em 12/03/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190/12 
– do Sr. Sandro Mabel – que “altera os arts. 158, 159 
e 161 da Constituição Federal e o art. 91 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, com o obje-
tivo de viabilizar financeiramente a regulamentação do 
montante destinado ao ressarcimento dos Estados e 
Municípios brasileiros devido à desoneração do ICMS 
nas exportações de produtos primários e produtos 
semi-elaborados”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
João Campos e João Paulo Lima, em 03/04/2013. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/12 
– do Senado Federal – Delcídio do Amaral – (PEC 
103/2011) – que “altera o § 2º do art. 155 da Constitui-
ção Federal, para modificar a sistemática de cobrança 
do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
incidente sobre as operações e prestações realizadas 
de forma não presencial e que destinem bens e ser-
viços a consumidor final localizado em outro Estado”. 

RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Alexandre Leite e Mar-
cos Rogério, em 27/11/2012. 

(Avulso Nº 127) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 204/12 
– do Sr. João Caldas – que “dá nova redação aos arts. 
94, 104, 119 e 120 da Constituição Federal, para al-
terar a forma de indicação de membros do Ministério 
Público e advogados às vagas nos Tribunais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Alessandro Molon, em 27/03/2013. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.034/10 
– do Sr. Luis Carlos Heinze – que “susta os efeitos da 
Consulta Pública da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa – número 112, de 29 de novembro 
de 2010”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Consulta Pública que abre 
prazo para críticas e sugestões relativas à proposta de 
Revisão da RDC 46/2001, sobre os teores de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono nos cigarros, e a proi-
bição de aditivos nos produtos derivados do tabaco. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Os Deputados Alceu Moreira, Vilson Covatti e Luiz 
Couto apresentaram votos em separado. 

Vista conjunta aos Deputados Alceu Moreira, Efraim 
Filho, Eliseu Padilha, Luiz Couto e Vilson Covatti, em 
12/06/2012. 

Discutiu a matéria o Deputado Luiz Couto, em 
19/12/2012.

(Avulso Nº 148) 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.827/98 – da Sra. Zulaiê Cobra – que “institucionaliza 
e disciplina a mediação, como método de prevenção 
e solução consensual de conflitos”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Institui a “Reforma Pro-
cessual Civil”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substi-
tutivo do Senado, exceto quanto aos seguintes disposi-
tivos, considerados inconstitucionais e injurídicos: arts. 
15, 17, 18, 19, 20, inciso V do art. 25, 27, parágrafo 
único do art. 41 e 45. 
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(Avulso Nº 18) 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 1.681/99 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “regula 
o exercício da Profissão de Técnico em Imobilização 
Ortopédica e dá outras Providências” 

EXPLICACAO DA EMENTA: Assegurando aos Técni-
cos e Auxiliares de Gesso a denominação de “Técnico 
em Imobilização Ortopédida”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do Substitutivo do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.638/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivo ao § 1º do art. 10 da Lei 
nº 10.972, de 02 de dezembro de 2004, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de He-
moderivados e Biotecnologia”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui um representante 
da Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) na compo-
sição do Conselho de Administração da HEMOBRÁS. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – do Senado Fede-
ral – Edison Lobão – (PLS 370/2007) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
Conservador-Restaurador de Bens Culturais Móveis e 
Integrados e autoriza o Poder Executivo a criar o Con-
selho Federal de Conservação-Restauração de Bens 
Móveis e Integrados e seus Conselhos Regionais, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 3053/2008) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 3053/2008, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) – 
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-
-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos 
artísticos-culturais e esportivos”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Vicente Candido (PT-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas 
nºs 3 e 6 apresentadas nesta Comissão, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, com subemendas; e pela inconstitucionalidade 

das Emendas da Comissão de Defesa do Consumi-
dor e das de nºs 4 e 5 apresentadas nesta Comissão. 

Vista conjunta aos Deputados Ademir Camilo, Alexan-
dre Leite, Daniel Almeida, Eduardo Azeredo, Esperidião 
Amin, Felipe Maia, Hugo Leal, Lourival Mendes, Luiz 
Couto, Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, Roberto 
Freire e Sergio Zveiter, em 26/03/2013. 

O Deputado Ademir Camilo apresentou voto em se-
parado em 03/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 6.472/09 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 26 de julho 
de 2005, que institui a Fundação Universidade Federal 
do ABC – UFABC”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Educação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.406/11 – do Senado Federal 
– Lídice da Mata – (PLS 66/2011) – que “denomina 
“Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 que liga 
os Municípios de Salvador e Feira de Santana, no Es-
tado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmem-
bramento da Universidade Federal do Pará – UFPA, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação; e pela antirregimentalidade da 
emenda apresentada nesta Comissão. 

Aprovado requerimento de retirada de pauta, apresen-
tado pelo Deputado Vieira da Cunha, em 27/03/2013. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 481/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2ª via 
de documentos públicos pessoais (carteira de identida-
de, certidão de nascimento, título de eleitor, atestado 
de óbito e outros), as pessoas que comprovadamente 
estiverem desempregadas ou percebam até 02 (dois) 
salários mínimos e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 3483/2000 (Apensado: PL 2430/2011), PL 
3718/2000, PL 1538/2003 (Apensados: PL 3511/2004, 
PL 5042/2009 e PL 1026/2007), PL 713/2007, PL 
875/2007 (Apensado: PL 1105/2011), PL 290/2007, PL 
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2845/2008, PL 4778/2009, PL 4779/2009, PL 115/2011 
(Apensado: PL 2613/2011) e PL 3440/2012 (Apensa-
do: PL 3622/2012)) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 3483/2000, do PL 2845/2008, e do PL 1026/2007, 
apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 
3718/2000, do PL 1538/2003, do PL 290/2007, do PL 
713/2007, do PL 875/2007, do PL 4778/2009, do PL 
4779/2009, do PL 115/2011, do PL 3440/2012, do PL 
2430/2011, do PL 3511/2004, do PL 5042/2009, do 
PL 1105/2011, do PL 2613/2011 e do PL 3622/2012, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Arthur Oliveira Maia e 
Luiz Couto, em 27/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 705/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo 
na mídia escrita e televisiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, na forma do substitutivo da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza-
do, Violência e Narcotráfico, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.189/07 – do Sr. Felipe Maia – 
que “modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 04 
de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil”. (Apensados: PL 3026/2008 e PL 3628/2008) 

EXPLICACAO DA EMENTA: Antecipa para o 3º (tercei-
ro) semestre o início do estágio para os estudantes do 
curso de Direito, com duração de dois anos. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Educação; e pela rejeição do 
PL 3026/2008 e do PL 3628/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuin-
te pessoa física ou jurídica e dá outras providências”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Cria o Demonstrativo Ge-
ral de Contribuição. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Ricardo Berzoini, em 27/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 2.776/08 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “estabelece a obrigatoriedade da presença de 
profissionais de odontologia nas unidades de terapia 

intensiva e dá outras providências”. (Apensado: PL 
363/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 363/2011, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Segurida-
de Social e Família. 

Vista conjunta aos Deputados Dr. Grilo e Edson Silva, 
em 20/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson 
Soares – que “dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros, 
dos corretores de seguros especializados e dá outras 
providências”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Para comercialização de 
planos de microsseguros, cujos prêmios mensais não 
ultrapassem o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos da 
emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.295/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera a redação do § 4º, do art. 476 do 
Código de Processo Penal, a fim de possiblitar que 
durante os debates no Tribunal do Júri, a defesa possa 
fazer uso da Tréplica, independentemente da utilização 
ou não do tempo destinado à Réplica, pela acusação”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 
3.689, de 1941. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Vieira da Cunha, em 13/03/2013. 

O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em se-
parado em 20/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/10 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: Torna obrigatório o ensi-
no da Geografia em todas as séries do ensino médio. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 7.897/10 – do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta o art. 32-A à Lei nº 6.515, de 23 de 
dezembro de 1977, de modo a permitir que, após a 
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averbação do divórcio, as certidões de registro pos-
sam indicar o estado civil de solteiro”. (Apensado: PL 
3407/2012) 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, e 
pela má técnica legislativa do PL 3407/2012, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Alceu Moreira, Antonio 
Bulhões, Dr. Grilo, Luiz Couto, Roberto Freire, Tauma-
turgo Lima e Vieira da Cunha, em 26/03/2013. 

O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em se-
parado em 03/04/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 7.961/10 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Joana Moreira” o viaduto 
a ser instalado no quilômetro 41 da BR-050, no perí-
metro urbano do município de Araguari, Minas Gerais, 
situado no cruzamento entre a referida rodovia federal 
e avenida Joaquim Barbosa”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 161/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “altera o art. 16 da Lei nº 8.934, de novembro 
de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências.”” 

EXPLICACAO DA EMENTA: Permite a recondução 
dos Vogais e Suplentes das Juntas Comerciais por 
mais de uma vez. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Esperidião Amin, em 15/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 443/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “acrescenta artigos à Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, para permitir a aquisição 
de imóvel para a recuperação de cotas condominiais 
vencidas e não pagas ou para acrescer benfeitorias 
voluptuárias ou úteis” 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
emenda apresentada nesta Comissão, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 907/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a criação do Selo Árvore do Bem, 
para os municípios com mais de cem mil habitantes 
que tenham, no mínimo, uma árvore por habitante”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 13/03/2013. 

Discutiu a matéria Deputado Luiz Couto. Adiada a 
discussão em virtude da ausência do relator, em 
27/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 1.445/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.842, de 4 de 
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá ou-
tras providências”, para acrescentar novas diretrizes 
à política nacional do idoso e garantias de prioridades 
aos idosos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, com substitutivo de redação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.459/12 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. 

EXPLICACAO DA EMENTA: No Registro de Imóveis, 
será feita averbação de termo de quitação de contrato 
de compromisso e de contrato de parceria celebrado 
entre o empreendedor e o loteador proprietário de gle-
ba, para realização de loteamento. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição das Emendas apresenta-
das nesta Comissão. 

Os Deputados Eli Correa Filho e José Genoíno apre-
sentaram votos em separado. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno, Luiz de 
Deus e Roberto Freire, em 26/03/2013. 

PROJETO DE LEI Nº 3.841/12 – da Sra. Aline Corrêa 
– que “confere ao Município de Caçapava, Estado de 
São Paulo, o título de “Capital Nacional do Antigomo-
bilismo””. 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 
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AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.330/04 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o contrato de prestação de serviço 
a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes”. 
(Apensado: PL 5439/2005) 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 779/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta o §1.º-A ao art. 74 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. (Apensados: PL 1639/2007, PL 
1665/2007, PL 2043/2007 e PL 210/2011) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.465/12 – do Sr. Fabio Trad 
– que “estabelece prioridade de tramitação para os 
processos penais relativos aos crimes que menciona”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 659/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 1990, para 
estabelecer prioridade em processo de adoção nos 
casos que especifica” 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.063/11 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil Brasileiro, para adequá-la às 
disposições do art. 12 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.653/12 – do Sr. João Arruda – 
que “dispõe sobre a anistia de multas eleitorais aplica-
das pela Justiça Eleitoral nos pleitos de 2008 a 2012”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 538/11 – do Sr. João Dado – 
que “altera o art. 21 da Lei nº 5.991, de 17 de dezem-
bro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlatos, para incluir o transporte desses 
produtos como atividade sujeita a licenciamento dos 
órgãos sanitários”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.014/11 – do Sr. Ronaldo Fon-
seca – que “acrescenta parágrafo ao art. 280 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre com-
provação de infração por aparelho eletrônico ou por 
equipamento audiovisual”. (Apensados: PL 1864/2011 
e PL 2936/2011) 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.132/11 – do Sr. Jânio Natal 
– que “dispõe sobre o acesso gratuito a praças des-
portivas mantidos pelo Poder Público, para ex-atleta 
profissional”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.532/11 – do Sr. Giovani Che-
rini – que “institui a data de 31 de janeiro como o Dia 
Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural – RPPN”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.443/12 – do Sr. Pedro Uczai 
– que “dispõe sobre a expedição de carteiras de re-
gistro profissional”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.224/12 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a transformação 
de funções comissionadas em cargos em comissão, 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 3ª Região”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “altera os arts. 283 e 302 da Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a publicidade 
da Apólice ou Certificado de Seguro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 

COMISSÃO DE CULTURA 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.025/95 – do Sr. Aldo Aran-
tes – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, dispondo sobre a administração de 
arquivos públicos federais, relacionados à repressão 
política”. (Apensados: PL 1150/1995, PL 463/2003 e 
PL 2649/2003) 
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.106/02 – do Sr. Luiz Alberto – 
que “denonima “Aeroporto Internacional de Salvador 
– Dois de Julho” o aeroporto da Cidade de Salvador, 
Estado da Bahia”. (Apensados: PL 297/2003 e PL 
620/2003 (Apensado: PL 1601/2007)) 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.124/08 – do Sr. Chico Alen-
car – que “define o funk como forma de manifestação 
cultural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 197/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “dispõe sobre o desconto de 50% (cinqüenta por 
cento) em eventos culturais e artísticos para doadores 
de sangue”. (Apensados: PL 2320/2011 (Apensado: 
PL 3330/2012), PL 2560/2011, PL 3780/2012 e PL 
3816/2012) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 926/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “declara o Movimento Tradicionalista Gaúcho – 
MTG como Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 968/11 – dos Srs. Padre Ton e 
Paulo Teixeira – que “denomina Rodovia Deputado 
Eduardo Valverde a rodovia BR-364”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 1.276/11 – da Sra. Flávia Morais 
– que “confere o título de “Capital Nacional Ecumênica 
da Fé” ao Município de Trindade, no Estado de Goiás”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.321/11 – do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 294/2005) – que “cria o Fundo 
Nacional Pró-Leitura (FNPL), destinado à captação 
de recursos para atendimento aos objetivos da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Po-

lítica Nacional do Livro, e revoga o art. 17 da referida 
Lei”. (Apensado: PL 1529/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.769/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “denomina “Rodovia Presidente Itamar Franco” a 
Rodovia BR 267, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “denomina o trecho da Rodovia BR-158 entre 
os municípios de Campo Mourão e Roncador, no Es-
tado do Paraná, de “ESTRADA PREFEITO HORÁCIO 
AMARAL””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE OLI-
VEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.008/11 – do Sr. Gabriel Guima-
rães – que “denomina “Anel Rodoviário Helena Greco” 
o anel rodoviário de Belo Horizonte, trecho Entr. MG-
437/MGT-262 – Entr. BR-040/135/262/381 – Entr. BR-
040/BR-356 – na BR-262/381/040, no Município de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado WELITON PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.175/11 – do Sr. Fernando Tor-
res – que “estabelece normas para apresentação de 
filmes em ônibus interestaduais”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.555/11 – dos Srs. João Campos 
e Armando Vergílio – que “dispõe sobre a denominação 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Aparecida de Goiânia em Goiás”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.751/11 – do Sr. Leonardo Vi-
lela – que “denomina “Viaduto Hugo Vargas Batista 
Machado” o viaduto localizado no entroncamento entre 
a BR-153 e a GO-413, no Município de Piracanjuba, 
Estado de Goiás”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.776/11 – do Sr. Saraiva Feli-
pe – que “institui a Política Nacional de Saúde Vocal”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.008/11 – do Sr. Aguinaldo Ribei-
ro – que “denomina ESCRITOR JOSÉ LINS DO RÊGO, 
ao trecho da Rodovia BR-230, entre os Municípios de 
João Pessoa e Campina Grande, estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.096/12 – do Sr. Leonardo Ga-
delha – que “cria o Parque Nacional dos Dinossauros, 
nos municípios de Sousa e São João do Rio do Peixe, 
no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.150/12 – do Sr. Vitor Penido 
– que “denomina “Rodovia Deputado Hugo Aguiar” a 
rodovia BR-352, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado WELITON PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/12 – do Sr. Jose Stédile – 
que “dispõe sobre o princípio da universalização das 
bibliotecas públicas no País”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.766/12 – do Sr. Vinicius Gurgel 
– que “denomina “Rodovia Aníbal Barcelos” o trecho 
da BR-210 entre as cidades de Porto Grande e Pedra 
Branca do Amapari, no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.125/12 – do Sr. Reinhold Stepha-
nes – que “confere ao Município de Terra Roxa, no Esta-
do Paraná, o título de Capital Nacional da Moda Bebê”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/12 – do Senado Federal 
– Acir Gurgacz – (PLS 114/2010) – que “altera a Lei 
nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a 
Política Nacional do Livro”, para atualizar a definição 
de livro e para alterar a lista de equiparados a livro”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.647/12 – da Sra. Aline Corrêa – 
que “confere ao Município de Limeira, no Estado de São 
Paulo, o título de Capital Nacional da Joia Folheada”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.880/12 – do Sr. Pedro Chaves 
– que “denomina “Vinícius Calebe Xavier Oliveira Reis 
Sardinha” o campus de Campos Belos do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, no 
Estado de Goiás”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.928/13 – do Sr. Antonio Balh-
mann – que “denomina LUIZ GONZAGA DO NASCI-
MENTO – O REI DO BAIÃO, o Canal da transposição 
das águas do Rio São Francisco para o semi-árido 
nordestino”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.956/13 – do Sr. Assis Melo – que 
“confere o título de “Capital Nacional do Tropeirismo” à 
cidade de Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.992/13 – do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “denomina “Fórum Eleitoral Nelsia Cardoso 
Braff” o edifício sede das Zonas Eleitorias de Doura-
dos – TRE/MS”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.075/02 – do Senado Federal – 
ANTERO PAES DE BARROS – (PLS 202/1999) – que 
“introduz modificações na Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomu-
nicações”. (Apensados: PL 3384/1997 (Apensado: PL 
4539/2001 (Apensados: PL 4549/2008, PL 2897/2011 
e PL 4021/2012)) e PL 2041/2007) 
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 664/11 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “denomina “Aeroporto Internacional Gover-
nador Orestes Quércia” o Aeroporto Internacional de 
Viracopos localizado na cidade de Campinas, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.429/07 – do Sr. Silvio Torres – 
que “altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998”. 
(Apensado: PL 3786/2008) 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HIN-
TERHOLZ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.242/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “altera a redação do art. 17 do Decreto-Lei nº 25, 
de 30 de novembro de 1937, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.559/09 – do Sr. Otavio Lei-
te – que “estabelece que os programas de fomento, 
apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela admi-
nistração federal, possam se estender a atividades e 
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo 
Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensa-
do: PL 5724/2009) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicentinho – 
que “estabelece mecanismos de incentivo para a pro-
dução, publicação e distribuição de revista em quadri-
nhos nacionais”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.722/10 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para 
determinar que, durante as edições da Copa do Mundo 
de Futebol organizada pela Fédération Internationale 
Football Association – FIFA, serão feriados nacionais 
os dias em que houver jogo da Seleção Brasileira Mas-
culina de Futebol” 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.755/10 – do Senado Federal 
– Roberto Cavalcanti – (PLS 136/2009) – que “dispõe 
sobre a profissão de artesão e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 763/2011 (Apensados: PL 925/2011 
e PL 4544/2012) e PL 3795/2012) 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.834/10 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para acrescentar §§ 9° e 10 ao art. 4°”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.913/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “dispõe sobre a livre circulação de livros 
e produções intelectuais”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 58/11 – do Sr. Lourival Mendes 
– que “dispõe sobre o reconhecimento da arte evangé-
lica como cultura no Brasil e dá outras Providências”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 477/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre o cumprimento do horário de início 
anunciado para apresentações ofertadas ao público 
em geral”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE OLI-
VEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.176/11 – do Sr. Edson Santos 
– que “institui o Programa de Proteção e Promoção dos 
Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas 
Populares”. (Apensado: PL 1786/2011) 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.206/11 – do Sr. Givaldo Ca-
rimbão – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de feve-
reiro de 1998, autorizando a reprodução de discursos 
pronunciados em sessões legislativas e tribunais, nos 
meios de comunicação social”. 
RELATOR: Deputado PAULO FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.387/11 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 517/2009) – que “altera a 
Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que “dispõe 
sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacio-
nais, e dá outras providências”, para determinar que o 
Hino Nacional seja executado na abertura das compe-
tições esportivas nacionais que especifica”. (Apensado: 
PL 7903/2010 (Apensado: PL 7951/2010)) 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.435/12 – da Sra. Janete Capi-
beribe – que “inscreve o nome de Aracy de Carvalho 
Guimarães Rosa no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.181/12 – do Sr. Sandro Ma-
bel – que “denomina “Rodovia Abadio Pereira Cardo-
so” o trecho da BR-060 entre a cidade de Goiânia e o 
entroncamento com a BR-452 e GO-174, no Estado 
de Goiás”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.281/12 – do Senado Federal – 
Inácio Arruda e Vanessa Grazziotin – (PLS 404/2011) 
– que “institui a Bolsa-Artista”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.878/12 – do Sr. Chico Alen-
car – que “dá o nome de “Esplanada dos Ministérios 
Oscar Niemeyer” à atual Esplanadas dos Ministérios, 
localizada nas Vias S1 Leste e N1 Leste, Brasília – DF”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.717/12 – do Sr. Guilherme 
Mussi – que “acrescenta parágrafos ao art. 36 e altera 
a redação do art. 38, ambos da Lei nº 8.078 de 8 de 
setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumi-
dor, estabelecendo critérios e responsabilidades do 
anunciante na divulgação de produtos com proprieda-
des terapêuticas (categoria medicamentos), para uso 
humano e veterinário”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.823/12 – do Sr. Raul Lima – 
que “dispõe sobre o direito do consumidor, a quem for 
entregue ou que encontrar exposto à venda produto 
ou serviço com prazo de validade vencido, de rece-
ber gratuitamente do fornecedor um produto idêntico 
ou similar em condições próprias para consumo, sem 
qualquer ônus”. (Apensado: PL 5210/2013) 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.833/12 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “ Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
bares, restaurantes e similares de fazer constar de 
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seus cardápios porções reduzidas para as pessoas 
que foram submetidas a cirurgia bariátrica”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 05/04/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.513/11 – do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “dispõe sobre o Programa Nacional de 
Renovação da Frota de Veículos Automotores”. (Apen-
sado: PL 5085/2013) 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.081/13 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre normas de comercializa-
ção de pão integral”. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.778/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “determina que os postes que dão sustenta-
ção às redes aéreas de distribuição de energia elétrica 
sejam preferencialmente colocados nas divisas dos 
lotes de terreno, na área urbana”. 
RELATOR: Deputado WEVERTON ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.751/12 – dos Srs. Heuler Cru-
vinel e Onofre Santo Agostini – que “institui a obriga-
toriedade de instalação de pontos de recarga para 
veículos elétricos em vias públicas e em ambientes 
residenciais e comerciais”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.812/12 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatória a adequação dos projetos 
a serem executados em rodovias federais e estaduais 
que cruzam municípios em suas áreas urbanas e de 
unidades de conservação”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.947/13 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera o art. 28 da Lei nº 10.257, de 
2001 (Estatuto das Cidades), para vedar o direito de 
Outorga Onerosa do Direito de Construir às casas no-
turnas, boates, de espetáculos ou afins”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.007/13 – do Senado Fede-
ral – Jorge Viana – (PLS 346/2012) – que “altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a implantação 
de faixa ou pista exclusiva para motocicletas em vias 
de grande circulação e fixar as velocidades máximas 
permitidas para esse tipo de veículo”. (Apensado: PL 
1517/2011 (Apensados: PL 2987/2011, PL 3043/2011 
e PL 3886/2012)) 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.013/13 – do Senado Federal – 
Vital do Rêgo – (PLS 293/2012) – que “estabelece nor-
mas gerais de política urbana e de proteção à saúde e 
ao meio ambiente associadas à implantação e ao com-
partilhamento da infraestrutura de telecomunicações”. 
(Apensado: PL 4107/2012 (Apensado: PL 4571/2012)) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 05/04/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.991/13 – do Sr. Major Fábio 
– que “altera a redação do inciso VII do art. 12 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes 
e bases da educação nacional, para dispor sobre o 
acesso, em meio eletrônico, ao registro de frequência 
e rendimento escolar dos alunos da educação básica”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.724/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os valores da Gratificação Tempo-
rária para o Magistério Superior – GTMS, devida aos 
titulares dos cargos integrantes da Carreira do Magis-
tério Superior de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de 
abril de 1987, lotados ou em exercício nas Instituições 
Federais de Ensino Superior, vinculadas ao Ministério 
da Educação ou ao Ministério da Defesa”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.910/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a contratação de nutricionis-
tas para todas as escolas do ensino fundamental e 
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médio da rede pública de ensino em todo o território 
brasileiro”. (Apensados: PL 6849/2010 (Apensado: PL 
424/2011 (Apensado: PL 4097/2012)) e PL 8036/2010) 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 6.092/09 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Sul Maranhense, no Estado do 
Maranhão”. (Apensado: PL 6351/2009) 
RELATOR: Deputado EURICO JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 379/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Lucas do Rio Verde da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 554/11 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “estabelece a obrigatoriedade da instalação de 
creche e pré-escolas nas unidade de segurança pú-
blica”. (Apensado: PL 1134/2011) 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.203/11 – da Sra. Bruna Furlan – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal da Região Oeste de São Paulo, com sede no 
Município de Osasco, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.306/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Guaíra, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.251/11 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola Téc-
nica Federal no município de Miracema, no Estado do 
Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.961/11 – do Sr. Walney Rocha 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técni-
ca Federal do Petróleo e do Gás Natural, no município 
de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.993/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dá nova redação aos arts. 84 e 85 da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “Institui normas 
gerais sobre desportos””. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.366/12 – do Sr. Beto Faro – que 
“inclui os §§ 1º e 2º, ao art. 14, da Lei nº 11.947, de 16 
de junho de 2009, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.496/12 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “autoriza o Poder Executivo a criar o 

Colégio Militar de Conceição do Araguaia, no Estado 
do Pará”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.670/12 – do Sr. Pedro Uczai – 
que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus 
Universitário de São Miguel do Oeste da Universidade 
Federal da Fronteira Sul – UFFS”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.671/12 – do Sr. Pedro Uczai – 
que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus 
Universitário de Concórdia da Universidade Federal 
da Fronteira Sul – UFFS”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.736/12 – do Sr. Ademir Camilo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Montes Claros, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.737/12 – do Sr. Ademir Camilo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Teófilo Otoni – UFTO, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.994/12 – do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola 
Técnica Federal no município de Tocantinópolis, no 
Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE OLI-
VEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.195/12 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das 
refeições fornecidas pelo programa de alimentação 
escolar nas escolas”. 
RELATOR: Deputado CELSO JACOB. 

PROJETO DE LEI Nº 4.601/12 – do Sr. Major Fábio 
– que “altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, 
que “Dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do país”, para tornar obriga-
tória a disponibilização de exemplares da Constituição 
Federal nas bibliotecas escolares”. 
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.643/12 – da Sra. Bruna Furlan 
– que “autoriza a criação de Fundo Patrimonial (endow-
ment fund) nas instituições federais de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.645/12 – do Sr. Dr. Grilo – que 
“dispõe sobre Títulos de Especialização emitidos por 
Entidades de Classe Profissional”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.676/12 – do Sr. Giroto – que 
“altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”, para determinar que cabe 
aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 
colocar à disposição da comunidade escolar o texto 
integral do Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.700/12 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 254/2011) – que “altera a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor 
sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento 
aos alunos com altas habilidades ou superdotação na 
educação básica e superior”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/12 – do Senado Federal 
– Humberto Costa – (PLS 504/2011) – que “altera o 
parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional), para estabelecer o número máximo 
de alunos por turma na pré-escola e no ensino funda-
mental e médio”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.762/12 – do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “garante ao estudante o direito de aproveita-
mento dos estudos no processo de transferência entre 
diferentes Instituições de Ensino Superior”. 
RELATOR: Deputado WEVERTON ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.940/13 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta parágrafo ao art. 2º e altera a 
redação do inciso III do art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que trata do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), para instituir a opção do fundo de 
aval como garantia dos financiamentos”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.372/10 – do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “dá nova redação ao art. 11 da Lei 
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, criando no Mu-

nicípio de Oiapoque, no Estado do Amapá, área de li-
vre comércio de importação e exportação, sob regime 
fiscal especial”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 870/11 – do Sr. Giovani Cherini – 
que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais 
de alerta à população sobre riscos causados por fe-
nômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011) 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.008/11 – do Sr. Sandro Alex – 
que “altera o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 
1966, para garantir integralmente os preços mínimos 
básicos, além do ressarcimento dos custos de limpe-
za, secagem, sobretaxa e tarifa de armazenamento, 
classificação, reclassificação, análise, embalagem e 
ICMS dos produtos agrícolas”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.778/11 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a suspensão e cassa-
ção da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/
MF de estabelecimentos que distribuam, adquiram, 
comercializem, transportem ou estoquem produtos 
que tenham sido objeto de contrafação, crimes contra 
a marca, sonegação de tributos ou furto ou roubo”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.136/11 – do Sr. João Arruda – 
que “concede benefícios fiscais às empresas que pos-
suam estrutura para a prática esportiva e mantiverem 
em seus quadros profissional da educação física ou 
nutrição para atuação junto aos funcionários”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.286/11 – da Sra. Rosinha da 
Adefal – que “acresce artigo à Lei nº 8.987, de 1995 
para reservar percentual das concessões, permissões 
ou autorizações de exploração do serviço de táxi para 
pessoas com deficiência”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.337/11 – do Sr. Raul Lima – 
que “modifica a alínea “e” do § 2º do art. 4º da Lei nº 
8.256, de 25 de novembro de 1991, que cria áreas de 
livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, 
no Estado de Roraima e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.260/12 – do Sr. Manoel Junior 
– que “isenta os produtos classificados na posição 
15.09 r 22.04 da Nomenclatura Comum do MERCO-
SUL, originários e procedentes de Portugal, do Imposto 
de Importação”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.350/12 – do Sr. Jerônimo Go-
ergen – que “reduz a zero as alíquotas de Pis/Pasep 
e Cofins incidentes sobre a comercialização de cal e 
argamassa”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.377/12 – do Sr. Alceu Moreira 
– que “altera os artigos 3º e 3º-A da Lei nº 8.427, de 
27 de maio de 1992”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.635/12 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 639/2011) – que “acrescenta 
art. 6º-A à Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
para dispor sobre a não incidência de imposto de ren-
da sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pa-
gamento de remuneração decorrente de exercício de 
emprego, cargo ou função”. (Apensado: PL 2078/2011 
(Apensado: PL 2724/2011)) 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.710/12 – do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “inclui um novo parágrafo ao art. 1º da Lei 
nº 9.069, de 29 de junho de 1995, determinando que as 
cédulas de Real tenham impressas a frase “Deus seja 
louvado””. (Apensados: PL 4724/2012 e PL 4736/2012) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.788/12 – da Sra. Antônia Lúcia 
– que “dispõe sobre as contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamen-
to da Seguridade Social – COFINS, relativamente ao 
faturamento de tintas para impressão, sujeitando-as 
à alíquota zero”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.826/12 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 230/2011) – que “altera o art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir 
que seja deduzido da base de cálculo do Imposto de 
Renda da Pessoa Física o valor da contribuição previ-
denciária oficial paga em nome de dependente, ainda 
que não possua rendimentos”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.827/12 – do Senado Federal 
– Blairo Maggi – (PLS 566/2011) – que “altera a Lei 
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a 
dedução, da base de cálculo do imposto de renda da 
pessoa física, das doações a instituições públicas de 
educação básica e superior”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.842/12 – do Sr. Diego Andrade 
– que “altera o art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, que dispõe sobre a redução da base de 

cálculo para o Imposto de Renda, de 60% para 20% do 
rendimento bruto, decorrente da receita dos taxistas”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.843/12 – do Sr. Diego Andra-
de – que “acrescenta alínea, no inciso II do art 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, incluindo 
as despesas com pedágio nas deduções relativas ao 
Imposto de Renda”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 4.885/12 – do Senado Fede-
ral – Vanessa Grazziottin – (PLS 334/2012) – que 
“acrescenta inciso VI ao art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995, para isentar do Imposto Sobre 
Produtos Industrializados os veículos adquiridos pelas 
instituições de formação de condutores”. (Apensado: PL 
5651/2005 (Apensados: PL 6864/2006, PL 1968/2007, 
PL 7315/2010 e PL 859/2011)) 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.934/13 – do Sr. Giacobo – que 
“acrescenta o art. 43-A à Lei nº 12.431, de 24 de junho 
de 2011, a fim de permitir utilização de precatórios na 
aquisição de bens oriundos execuções fiscais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.960/13 – do Sr. Major Fábio – 
que “permite a dedução, na determinação da base de 
cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas 
a título de pensão alimentícia decorrente de acordo 
entre as partes registrado em cartório”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.087/13 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera o Anexo da Lei nº 12.546, de 14 
de dezembro de 2011, para incluir o produto 44.18.20.00 
constante da TIPI”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.361/12 – da Sra. Telma Pinheiro 
e outros – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela 
aplicação das multas ambientais, à Implementação das 
Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental”. 
(Apensado: PL 4472/2012) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.576/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 41/2004) – que “altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera 
a legislação do imposto de renda das pessoas físicas 
e dá outras providências, para fixar prazo e encargos 
financeiros relativos ao valor a restituir do imposto de 
renda das pessoas físicas pago a maior”. (Apensados: 
PL 3316/2004 (Apensados: PL 3493/2004 (Apensa-
dos: PL 3901/2004 (Apensado: PL 4217/2004), PL 
4558/2004, PL 537/2007 (Apensado: PL 2837/2011), 
PL 3052/2008, PL 6213/2009 e PL 1333/2011) e PL 
2985/2011), PL 3229/2008 e PL 2341/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

E DA AMAZÔNIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.760/12 – do Senado Federal – 
Renan Calheiros – (PLS 142/2008) – que “acrescenta 
parágrafos ao art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 
1990, que “altera a legislação do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências”, para 
criar critérios de alocação de recursos com base no 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 
e estimular os arranjos produtivos locais”. 
RELATOR: Deputado TAUMATURGO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.917/12 – do Sr. Cláudio Puty 
– que “altera a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de 
agosto de 2001, que cria a Agência de Desenvolvimento 
da Amazônia – ADA e extingue a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.918/12 – do Sr. Cláudio Puty 
– que “altera a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de 
agosto de 2001, que cria a Agência de Desenvolvimento 
da Amazônia – ADA e extingue a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.936/13 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989”. 

RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.961/13 – do Sr. Zé Silva – que 
“altera o art. 10 da Lei nº 9.690, de 15 de julho de 
1998, que define as diretrizes e incentivos fiscais para 
o desenvolvimento regional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 

HORÁRIO: 10h 
A – Audiência Pública: 
Tema:

Manutenção das redes de energia que atendem aos 
municípios de Angra dos Reis, Paraty e Mangarati-
ba no Estado do Rio de Janeiro, em atendimento ao 
Requerimento nº 160/2013, de autoria do Deputado 
Fernando Jordão.

Convidados:

Sr. Marcelo Llévenes, Presidente da Ampla Energia 
e Serviços S/A – AMPLA, concessionária de energia 
elétrica;

Sr. José Moisés Machado da Silva, Superintendente de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL;

Sr. Rodrigo Roca, Presidente do PROCON do Estado 
do Rio de Janeiro;

Sr. Henrique Antônio Nora Oliveira Lima, Presidente da 
Representação Regional da FIRJAN no Sul Fluminense. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 05/04/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.818/12 – do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da participação de 
representantes de Estados e Municípios afetados pela 
construção de usinas hidrelétricas em todas as etapas 
de licenciamento ambiental desses empreendimentos”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.973/13 – do Sr. Raul Henry – 
que “revoga o art. 4º e a alínea “c” do inciso III do art. 
10, ambos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, que “Dispõe sobre a exploração e a produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbone-
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tos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo 
Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de 
recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997; e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 4.978/13 – do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “dispõe sobre a extração/exploração, comér-
cio e exportação do nióbio, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MUSSI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.000/13 – do Sr. Washington 
Reis – que “institui a Política Nacional de Transporte 
Rodoviário de Combustíveis, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.789/12 – da Sra. Antônia Lú-
cia – que “isenta de todos os impostos federais os 
consumidores de energia elétrica do Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 09h 
A – Outro Evento: 
Objeto: Ato de Celebração pelo 11º aniversário do 
Acordo de Paz em Angola.
Requerimento nº 210/13, de autoria da Deputada Ja-
nete Rocha Pietá (PT/SP).

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.631/12 – do Sr. Damião Feli-
ciano – que “dispõe sobre o financiamento imobiliário, 
com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública 
, em atenção aos policiais militares”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 

HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 

(Requerimento nº 304 do Deputado Marcus Pestana) 
Tema:
“Discutir sobre os problemas afetos ao licenciamento 
de produtos e à certificação relativa a boas práticas.”
Convidados:
JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA
Diretor de Coordenação e Articulação do Sistema Na-
cional de Vigilância Sanitária da ANVISA
SOLANGE NAPPO
Diretora de Assuntos Regulatórios da INTERFARMA
REGINALDO BRAGA ARCURI
Presidente da FARMABRASIL

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE  
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR 

 DE AMANHÃ (DIA 05/04/2013) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.964/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, para estabelecer a obrigatoriedade de 
se anotar na carteira de trabalho o cartão de vacina-
ção do empregado”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.637/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre oferta, propaganda, publicidade, 
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informação e outras práticas correlatas, cujo objeto seja 
a divulgação e a promoção de alimentos com quan-
tidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor 
nutricional”. (Apensados: PL 3793/2008 (Apensado: PL 
7174/2010 (Apensado: PL 7648/2010)), PL 4462/2008, 
PL 7304/2010, PL 7644/2010 e PL 7667/2010) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.431/08 – do Sr. Carlos Zarat-
tini – que “dá nova redação ao caput do art. 14 da Lei 
nº 5.889, de 8 de junho de 1973, determinando no-
vas normas para contratação do trabalhador safrista, 
a correta aferição e medição de sua produção, bem 
como a obediência às normas existentes de proteção 
a sua segurança e saúde e à legislação trabalhista e 
previdenciária em vigor”. (Apensado: PL 5638/2009) 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.203/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o art. 18 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a inclusão 
da habilitação profissional como prestação de serviço 
ao segurado e dependente do Regime Geral de Pre-
vidência Social”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.772/10 – do Sr. Nelson Proen-
ça – que “dispõe sobre a designação e o exercício da 
profissão de Conselheiro em Dependência Química e 
determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 369/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
optometrista”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 373/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as embala-
gens de medicamentos conterem tampa de segurança”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 901/11 – da Sra. Erika Kokay – 
que “dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e acrescenta 
art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1.º da Lei n° 11.770, de 09 
de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Ci-
dadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, para ampliar 
a licença-paternidade para os casos mencionados”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.370/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “proíbe a utilização de dióxido 
de titânio em alimentos e cosméticos”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/11 – do Sr. Décio Lima – 
que “veda a comercialização de caIçados femininos 
equipados com saltos altos destinados à faixa etária 
que especifica”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.939/12 – do Sr. Dr. Grilo – que 
“institui a semana nacional de prevenção ao câncer 
bucal”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.240/12 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a redação do § 1º, do art. 30, da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.480/12 – do Senado Federal 
– Lídice da Mata – (PLS 621/2011) – que “acrescenta 
art. 2º-D à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 
“regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), e dá outras providências”, para assegurar, às 
pessoas com deficiência, a reserva de vagas em pro-
gramas de qualificação profissional”. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.505/12 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “altera o §1º, do art. 1º, da Lei nº 11.770, de 9 
de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa 
Cidadã, destinado à prorrogação da licença-materni-
dade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera 
a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para alterar o 
prazo para requerimento da prorrogação da licença-
-maternidade”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.526/12 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “acrescenta art. 101-A à Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para determinar que ao término 
do procedimento pericial o segurado seja informado, 
por escrito, dos resultados dos exames médico-peri-
ciais, bem como da conclusão pela incapacidade ou 
não para o exercício de atividade laboral ou habitual”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.701/12 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 151/2010) – que “institui o 
Dia Nacional de Doação de Leite Humano e a Semana 
Nacional de Doação de Leite Humano, a serem come-
morados anualmente”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.723/12 – do Sr. Audifax – que 
“dispõe sobre o recebimento de receituário emitido 
por médico particular, pelas unidades componentes 
do Programa Farmácia Popular do Brasil”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.743/12 – do Senado Federal 
– Humberto Costa – (PLS 640/2011) – que “altera a 
Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que “dispõe 
sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras 
providências”, para determinar a obrigatoriedade de 
disponibilização de unidade de tratamento intensivo 
móvel (UTI móvel) durante as competições”. 
RELATORA: Deputada LAURIETE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.745/12 – do Senado Federal – 
Paulo Davim – (PLS 70/2012) – que “altera as Leis nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957, que “dispõe sobre 
os Conselhos de Medicina, e dá outras providências”, 
nº 4.324, de 14 de abril de 1964, que “institui o Conse-
lho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
e dá outras providências”, e nº 5.905, de 12 de julho 
de 1973, que “dispõe sobre a criação dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras pro-
vidências”, para dispor sobre a publicidade médica, 
odontológica e de enfermagem, e revoga o Decreto-
-Lei nº 4.113, de 14 de fevereiro de 1942”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.753/12 – da Sra. Benedita da 
Silva – que “dispõe sobre a inclusão, nos cursos de 
formação dos profissionais da educação, saúde, as-
sistência social e segurança pública de conteúdos pro-
gramáticos, referentes à identificação de maus-tratos, 
negligência e de abuso sexual praticados contra crian-
ças e adolescentes”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.815/12 – da Sra. Mara Ga-
brilli – que “acrescenta o art. 24-D à Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, para instituir o Serviço de 
Apoio Especializado para Atividades da Vida Diária, 
destinado a pessoas com deficiência severa ou do-
enças raras com grande restrição de movimentos, 
com o objetivo de garantir sua autonomia e inde-
pendência pessoal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.828/12 – do Senado Federal 
– Walter Pinheiro – (PLS 152/2012) – que “altera a Lei 
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para equiparar 
o controle de qualidade de medicamentos similares ao 
de medicamentos genéricos”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.832/12 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da re-
alização, em todo território nacional, do protocolo de 
avaliação do frênulo da língua em bebês recém-nasci-
dos – “teste da linguinha” – e a realização de cirurgia 
corretiva”. (Apensado: PL 5146/2013) 

RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.346/09 – do Sr. Chico Lopes – 
que “dispõe sobre a criação da profissão de educador 
e educadora social e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.470/10 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.500/10 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dá nova redação ao inciso II do art. 5º 
da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e acres-
centa parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.696, de 
1º de setembro de 1998, para dar competência aos 
Conselhos Federais de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional e ao de Educação Física para criar normas de 
referências relativas à proporcionalidade entre alunos 
e profissionais nos estabelecimentos que demandam 
as atividades por esses fiscalizadas”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.976/13 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 13 da Lei 
nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que regulamen-
ta a profissão do corretor de seguros, acrescentando 
ao referido artigo os §§ 3º, 4º e 5º”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.995/13 – do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o 
acesso a informações”. 
RELATOR: Deputado ISAIAS SILVESTRE. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.806/12 – do Sr. Policarpo – que 
“concede anistia aos servidores do Superior Tribunal 
de Justiça que participaram de greve ou movimento 
reivindicatório realizados pelo sindicato de sua cate-
goria, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 
2011”. (Apensado: PL 3807/2012) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.589/12 – do Sr. Professor Victório 
Galli – que “dá nova redação ao inciso V da alínea a do 
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar a competência da Justiça do Trabalho 
para julgar ações de danos por responsabilidade civil do 
OGMO em face de controvérsias com base no Fundo 
de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP)”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 05/04/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.036/13 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 
de 2006, para dispor sobre o período e os limites para 
a dedução do imposto de renda devido, dos valores 
despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio 
direto a projetos desportivos e paradesportivos”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 05/04/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.578/12 – do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “denomina “Ponte Willy Zumblick” a ponte 
localizada na travessia a montante do Rio Tubarão no 
Km 338 da BR-101, no Município de Tubarão, Estado 
de Santa Catarina” 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.844/12 – do Sr. Diego Andrade 
– que “altera o art. 53 do Código Civil para permitir aos 
transportadores de pessoas ou cargas organizarem-se 
em associação de direitos e obrigações recíprocas para 
criar fundo próprio, desde que seus recursos sejam 
destinados exclusivamente à prevenção e reparação 
de danos ocasionados aos seus veículos por furto, 
acidente, incêndio, entre outros”. 
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.881/12 – dos Srs. José de Fi-
lippi e Carlos Zarattini – que “institui as diretrizes da 
Política Metropolitana de Mobilidade Urbana (PMMU), 
cria o Pacto Metropolitano da Mobilidade Urbana e o 
Sistema de Informações dos Transportes Metropoli-
tanos (SITRAM), com a Autoridade Metropolitana de 
Transportes e o Fundo Metropolitano de Transporte 
Público e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.963/13 – do Sr. Leonardo Ga-
delha – que “acrescenta o art. 95 – A e seu parágrafo 
único, à lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Có-
digo de Trânsito Brasileiro – CTB”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.993/13 – do Sr. Ademir Cami-
lo – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre Treinamento e Certificado de Operadores 
de Máquinas e Equipamentos (COME), ou autoriza-
do por NR (Normas Regulamentares) do Ministério 
do Trabalho e Emprego qualificar pelo Sindicato da 
Construção Pesada e Central para conduzir tratores, 
máquinas, equipamentos agrícolas, de terraplenagem, 
de construção ou de pavimentação e fora de estrada”. 
RELATOR: Deputado AUREO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.034/13 – do Sr. César Halum – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o 
trecho rodoviário que especifica, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 781/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
tornar obrigatório o uso do colete refletor nos casos que 
especifica, e da outras providências”. (Apensados: PL 
2387/2007, PL 6966/2010, PL 3350/2012 e PL 3382/2012) 



Abril de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 07929 

RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.171/11 – do Sr. Fernando Ferro 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor 
sobre a obrigatoriedade de utilização de novos equipa-
mentos de proteção para motociclistas”. (Apensados: PL 
2813/2011, PL 2998/2011, PL 3206/2012 e PL 3627/2012) 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.633/12 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “modifica a redação do caput do art. 67-A 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, de modo 
a caracterizar o motorista profissional como aquele 
que possui vínculo empregatício”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.637/12 – do Sr. Guilherme 
Mussi – que “estabelece a forma, o prazo, o cumpri-
mento e demais atos em razão dos Recalls de veícu-
los automotores com o fim de evitar acidentes pelo 
não atendimento por parte dos consumidores e dos 
fornecedores”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/12 – do Sr. Paulo Folet-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
permitir a renovação da Carteira Nacional de Habilita-
ção em qualquer Unidade da Federação”. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.986/13 – do Sr. Roberto Brit-
to – que “altera os incisos I dos arts. 54 e 55 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 5064/2013) 
RELATOR: Deputado RAUL LIMA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
 APRECIAR E PROFERIR PARECER  

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 506-A, DE 2010, DO SENADO FEDERAL,  

QUE “ACRESCENTA ARTIGO AO ATO  
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS  

TRANSITÓRIAS (ADCT), PARA DISPOR SOBRE A 
PRORROGAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA  

A ZONA FRANCA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” (PRORROGA ATÉ 31 DE  

DEZEMBRO DE 2029) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-13 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 506/10 
– do Senado Federal – Arthur Virgílio – (PEC 17/2008) 
– que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias (ADCT), para dispor sobre a 
prorrogação dos beneficios para a Zona Franca de 
Manaus, e dá outras providências”. (Apensados: PEC 
439/2009 e PEC 103/2011) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR O TRÁFICO  

DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS CAUSAS,  
CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS  

NO PERÍODO DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO 
NA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO DE PALERMO

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Assembleia Legislativa do Estado de Per-
nambuco 

HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública com a presença dos Senhores: 

Deputado Estadual GUILHERME UCHOA, Presidente 
Assembleia Legislativa de Pernambuco;

Deputado Estadual BETINHO GOMES, Presidente da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos;

DPF BERNARDO GONÇALVES DE TORRES, Superin-
tendente Interino de Polícia Federal em Pernambuco;

Dr. AGUINALDO FENELON DE BARROS, Procurador-
-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco;

Dra. DEBORA TITO FARIAS, Procuradora do Trabalho;

JEANNE DE AGUIAR PINHEIRO DE SOUZA, Coor-
denadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas – NETP;

Dr. WILSON SALLES DAMÁZIO, Secretário de Estado 
de Defesa Social

OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR, Chefe da 
Polícia Civil do Estado de Pernambuco; e

GERALDO DE AZEVEDO NÓBREGA, Coordenador-
-Geral dos Conselhos Tutelares do Recife.

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-
TES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES EM 03/04/2013: 
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Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 5.049/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.107/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.128/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.189/2013 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 816/2013 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 817/2013 
PROJETO DE LEI Nº 2.207/2011 
PROJETO DE LEI Nº 5.012/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.039/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.069/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.103/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.110/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.171/2013 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 248/2013 

Comissão de Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/2011 
PROJETO DE LEI Nº 3.022/2011 
PROJETO DE LEI Nº 3.681/2012 
PROJETO DE LEI Nº 5.095/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.113/2013 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 5.207/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.210/2013 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 4.970/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.042/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.059/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.092/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.109/2013 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 

PROJETO DE LEI Nº 5.035/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.058/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.094/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.175/2013 

Comissão de Educação: 

PROJETO DE LEI Nº 5.104/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.105/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.115/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.218/2013 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 5.084/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.091/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.098/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.131/2013 

PROJETO DE LEI Nº 5.143/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.154/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.177/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.195/2013 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 247/2013 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 5.089/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.178/2013 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 5.038/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.054/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.060/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.097/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.169/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.200/2013 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 245/2013 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 5.044/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.054/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.086/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.100/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.101/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.221/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.223/2013 

Comissão de Turismo e Desporto: 

PROJETO DE LEI Nº 5.201/2013 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 5.070/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.106/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.198/2013 
PROJETO DE LEI Nº 5.225/2013 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 37 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 257/2013 – do Sr. Diego Andrade – Dá nova 
redação ao Inciso IV do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, para facultar aos Municípios 
dispor dos recursos recebidos à conta do FUNDEB 
para atuação no ensino médio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 259/2013 – do Sr. Júlio Campos – Altera a 
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, 
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para dispor sobre as informações relativas às contas 
individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP.

PROJETO DE LEI

Nº 5.287/2013 – do Sr. João Dado – Altera a Lei 
nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, para permitir a 
dedução do imposto de renda das contribuições reali-
zadas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais 
do Idoso até a data da entrega da declaração de ren-
dimentos do respectivo exercício.

Nº 5.288/2013 – do Sr. Junji Abe – Proíbe a aber-
tura de novo concurso público durante a validade de 
outro concurso para o mesmo cargo ou emprego. 

Nº 5289/2013 – do Sr. Diego Andrade – Altera 
Dispositivo da Lei do Simples.

Nº 5.290/2013 – do Sr. Diego Andrade – Dispõe 
sobre o abatimento, na Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda de pessoas físicas, dos gastos 
com trabalhadores domésticos.

Nº 5.291/2013 – do Sr. Diego Andrade – Altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para exigir que 
empresas prestadoras de telefonia móvel disponibili-
zem três por cento – 3% do faturamento anual bruto, 
para investimentos na expansão do sinal, com a fina-
lidade de assegurar cobertura a todas as localidades 
que façam parte dos municípios abrangidos pela área 
de concessão.

Nº 5.292/2013 – do Sr. Paulo Wagner – Proíbe a 
venda de produtos derivados do tabaco nos estabele-
cimentos comerciais que não sejam específicos para 
esse fim e dá outras providências.

Nº 5.293/2013 – do Sr. Eliene Lima – Altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre penalidades do pedestre infrator.

Nº 5.294/2013 – do Sr. Reguffe – Altera o art. 134 
e seu § 1º e suprime o § 2º, todos do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Conso-
lidação das Leis do Trabalho, para possibilitar a con-
cessão de férias a todo e qualquer trabalhador deste 
regime, em até 02 (dois) períodos.

Nº 5.295/2013 – do Sr. Fabio Reis – Altera a Lei 
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 que “Altera a 
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e 
dá outras providências”, para incluir dentre as possí-
veis deduções da base de cálculo da Declaração de 
Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Física, 
percentual com despesas de empregados domésticos 
que especifica. 

Nº 5.296/2013 – do Sr. Roberto Britto – Dispõe 
sobre parcelamento e débitos de contribuintes pes-
soas físicas junto à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 

ao Instituto Nacional do Seguro Social nas condições 
que especifica. 

Nº 5.297/2013 – do Sr. William Dib – Altera a Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de De-
fesa do Consumidor.

Nº 5.298/2013 – do Sr. William Dib – Altera o art. 
293, do Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941, 
Código de Processo Penal.

Nº 5.299/2013 – do Sr. Stefano Aguiar – Altera os 
arts. 83 e 89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
“que institui a Lei de Execução Penal”.

Nº 5.300/2013 – da Srª. Andreia Zito – Altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e dá outras 
providencias.

Nº 5.301/2013 – da Srª. Andreia Zito – Altera o 
art. 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
e dá outras providências.

Nº 5.302/2013 – da Srª. Flávia Morais – Altera 
dispositivos do art. 50 da Lei nº 8.609, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.

Nº 5.303/2013 – da Srª. Perpétua Almeida – Dis-
põe sobre novas hipóteses de dedução dos pagamen-
tos efetuados aos empregados domésticos da base de 
cálculo do imposto de renda da pessoa física.

Nº 5.304/2013 – do Sr. Vanderlei Siraque – Al-
tera as leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 
9.656, de 3 de junho de 1998.

Nº 5.305/2013 – do Sr. Vander Loubet – Altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o fi-
nanciamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 

Nº 5.306/2013 – do Sr. Bernardo Santana de Vas-
concellos – Dispõe sobre a atividade de mineração, 
o Conselho Nacional de Política Mineral, e dá outras 
providências.

Nº 53.07/2013 – do Sr. Jose Stédile – Determina 
que empresas de direito público, no âmbito federal, ao 
patrocinarem clubes de futebol, destinem 5% do va-
lor do patrocínio para ser utilizado em prol do futebol 
feminino.

Nº 5.308/2013 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – Dá 
o nome de “Lucas Menterio Marcelo dos Santos”, a 
passarela de pedestres do KM 287 da Rodovia Régis 
Bittencourt, em Itapecerica da Serra, Estado de São 
Paulo”.

Nº 5.309/2013 – do Sr. Júlio Campos – Obriga os 
órgãos de comunicação social que publiquem anúncios 
de emprego, sob qualquer forma ou processo, a veicular 
mensagem educativa alertando sobre a vedação de se 
publicar anúncio de emprego no qual haja referência 
ao sexo, idade, cor ou situação familiar, salvo quando 
a natureza da atividade a ser exercida assim o exigir.
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Nº 5.310/2013 – do Sr. Júlio Campos – Altera a 
Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para obrigar a 
instalação de placas de advertência relativa ao ato de 
dirigir sob influência de álcool nos locais em que se 
comercializam bebidas alcoólicas.

Nº 5.311/2013 – do Sr. Júlio Campos – Altera a 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
sinalização de trânsito. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 822/2013 – da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável – Autoriza a União a 
ceder ao Estado de Rondônia, a título gratuito, o uso 
de imóvel de sua propriedade para a implantação da 
Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio 
Vermelho B.

INDICAÇÃO

Nº 3.967/2013 – da Comissão de Minas e Ener-
gia – Sugere ao Senhor Ministro de Minas e Energia, 
sugerindo a ampliação gradativa do uso do gás natu-
ral produzido no País como combustível automotivo 
e industrial.

Nº 3.968/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Aeroclube, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.969/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Água Fria, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.970/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Altiplano Cabo Branco, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 3.971/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Alto do Céu, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.972/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Alto do Mateus, João Pes-
soa, Paraíba.

Nº 3.973/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Anatólia, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.974/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro das Indústrias, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.975/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.976/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro dos Novais, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.977/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro dos Bancários, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.978/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Barra de Gramame, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 3.979/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Bessa, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.980/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Cabo Branco, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.981/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Castelo Branco, João Pes-
soa, Paraíba.

Nº 3.982/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Centro, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.983/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Cidade dos Colibris, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 3.984/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Cidade Verde, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.985/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro do Conjunto CEHAP I, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 3.986/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Conjunto Nova Trindade, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 3.987/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Costa do Sol, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.988/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Costa e Silva, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 3.989/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministério das Cidades a construção de unidades 
habitacionais no bairro de Cristo Redentor, João Pes-
soa, Paraíba.
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Nº 3.990/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro de Cruz das Armas, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.991/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Cuiá, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.992/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro do Distrito Industrial, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.993/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro de Erâni Sátiro, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.994/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro de Ernesto Geisel, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.995/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Esplanada, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.996/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro de Expedicionários, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.997/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro dos Funcionários, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.998/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Grotão, João Pessoa, Paraíba.

Nº 3.999/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro da Ilha do Bispo, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.000/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro dos Ipês, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.001/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.002/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Jardim Cidade Universitária, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 4.003/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Jardim Ester, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.004/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Jardim Luna, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.005/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Jardim Mangueira, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 4.006/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro do Jardim Planalto, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.007/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Jardim São Paulo, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 4.008/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Jardim Treze de Maio, João Pes-
soa, Paraíba.

Nº 4.009/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Jardim Veneza, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.010/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro de João Agripino, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.011/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro de João Paulo II, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.012/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro de José Américo, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.013/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro de José Vieira Diniz, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.014/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Manaíra, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.015/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Mandacaru, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.016/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Tambiá, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.017/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Torre, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.018/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Miramar, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.019/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Muçumagro, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.020/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Mumbaba, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.021/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao Mi-
nistério das Cidades a construção de unidades habitacio-
nais no bairro do Jardim Mangueira, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.022/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Mussuré, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.023/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-



07934 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

bitacionais no bairro do Treze de Maio, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 4.024/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Oitizeiro, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.025/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Padre Zé, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.026/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Paratibe, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.027/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Pedro Gondim, João Pessoa, 
Paraíba.

Nº 4.028/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Trincheiras, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.029/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro da Penha, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.030/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro do Planalto da Boa Esperança, João 
Pessoa, Paraíba.

Nº 4.031/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Planalto do Ponta do Seixas, 
João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.032/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Valentina João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.033/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Varadouro João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.034/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Varjão João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.035/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habita-
cionais no bairro do Portal do Sol, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.036/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Rangel, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.037/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro do Róger, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.038/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades ha-
bitacionais no bairro de Tambaú, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.039/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de São José, João Pessoa, Paraíba

Nº 4.040/2013 – do Sr. Wilson Filho – Sugere ao 
Ministério das Cidades a construção de unidades habi-
tacionais no bairro de Brisamar, João Pessoa, Paraíba.

Nº 4.041/2013 – do Sr. Cláudio Puty – Sugere ao 
Ministro de Estado da Educação, Sr. Aloizio Mercadan-
te, a criação da Universidade Federal do Nordeste do 
Pará, com sede no Município de Bragança.

Nº 4.042/2013 – do Sr. Professor Setimo – Su-
gere ao Ministro de Estado da Educação a instalação 
de campus da Universidade Federal do Maranhão no 
Município de Barra do Corda, no Estado do Maranhão.

Nº 4.043/2013 – do Sr. Júlio Campos – Sugere a 
Presidência da República adoção de medidas visando 
à recuperação econômica da empresa Petróleo Brasi-
leiro S. A. – Petrobrás.

Nº 4.044/2013 – do Sr. Júlio Campos – Sugere ao 
Ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos a im-
plantação de novos terminais portuários no País.

Nº 4.045/2013 – do Sr. Júlio Campos – Sugere ao 
Ministério das Cidades, relativa à destinação de recursos 
públicos para a melhoria do sistema de águas pluviais 
nas áreas urbanas.

Nº 4.046/2013 – do Sr. Miriquinho Batista – Su-
gere ao Ministério da Integração Nacional a instalação 
de sistemas de captação de água da chuva em escolas 
públicas municipais.

Nº 4.047/2013 – do Sr. Miriquinho Batista – Suge-
re ao Ministério das Cidades a instalação de sistemas 
de captação de água da chuva em escolas públicas 
municipais.

Nº 4.048/2013 – do Sr. Miriquinho Batista – Suge-
re ao Ministério da Educação a instalação de sistemas 
de captação de água da chuva em escolas públicas 
municipais.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 113/2013 – do Sr. Fernando Jordão – Requer 
que a Comissão de Minas e Energia realize, com auxílio 
do Tribunal de Contas da União, ato de fiscalização e 
controle nas distribuidoras de energia AMPLA e LIGHT.

RECURSO

Nº 191/2013 – do Sr. Amauri Teixeira – Recurso 
contra parecer terminativo da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
sobre o Projeto de Lei nº 1950/2011.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 2.922/2013 – do Sr. Sarney Filho – Solicita 
informação ao Senhor Ministro das Cidades, quanto à 
demolição de casas do Programa Minha Casa Minha 
Vida no Morro do Bumba, em Niterói/RJ; e à deteriora-
ção de casas construídas com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), em Imperatriz/MA. 
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Nº 2.923/2013 – do Sr. Sarney Filho – Solicita in-
formação ao Senhor Ministro da Fazenda, com vistas 
à Caixa Econômica Federal, quanto à demolição de 
casas do Programa Minha Casa Minha Vida no Morro 
do Bumba, em Niterói/RJ; e à deterioração de casas 
construídas com recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), em Imperatriz/MA. 

Nº 2.924/2013 – da Srª. Professora Dorinha Sea-
bra Rezende – Solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Educação sobre a execução orçamentária 
do Programa de Ações Articuladas – PAR.

Nº 2.925/2013 – da Srª. Professora Dorinha Sea-
bra Rezende – Solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Educação sobre a execução orçamentária 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC. 

Nº 2.926/2013 – do Sr. Sarney Filho – Solicita à 
Ministra do Meio Ambiente informações sobre o quan-
titativo de servidores públicos federais e estaduais, no 
exercício efetivo do cumprimento das funções afetas ao 
novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), distribuí-
dos nos 26 (vinte e seis) Estados e no Distrito Federal. 

Nº 2.927/2013 – do Sr. Reguffe – Solicita infor-
mações ao Ministro da Fazenda acerca da arrecada-
ção de impostos sobre medicamentos de uso humano.

Nº 2.928/2013 – do Sr. Reguffe – Solicita infor-
mações à Ministra do Planejamento a respeito do fun-
cionalismo público.

Nº 2.929/2013 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – Solicita informações ao Ministro da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República, sobre o 
quantitativo geral dos cargos comissionados de livre 
nomeação das companhias e empresas que estão sob 
a sua supervisão.

Nº 2.930/2013 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – Requer informações ao Ministro da Secre-
taria de Portos, sobre o quantitativo geral dos cargos 
comissionados de livre nomeação das companhias e 
empresas e estatais que estão sob a sua supervisão.

Nº 2.931/2013 – do Sr. Raul Henry – Solicita 
informações ao Ministro de Estado de Minas e Ener-
gia, Edson Lobão, sobre a suspensão de outorgas de 
alvarás de pesquisa mineral e concessão de lavras. 

Nº 2.932/2013 – da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano – Solicita que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia 
requerimento de informação no sentido de esclarecer 
os reais motivos que levaram a Petrobras a paralisar 
as obras de construção da Refinaria Premium I, no 
município de Bacabeiras – MA.

Nº 2.933/2013 – do Sr. Mandetta – Requer in-
formações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es-
tado da Saúde acerca da perda de prazo, por parte 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

para analisar denúncias de clientes e aplicar punições 
a empresas de planos de saúde.

Nº 2.934/2013 – do Sr. Luiz Alberto – Solicita in-
formação ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia 
sobre o Plano de Desinvestimento da PETROBRAS.

REQUERIMENTO

Nº 7.334/2013 – da Comissão de Educação – 
Reconstituição do projeto

Nº 7.335/2013 – da Comissão de Educação – 
Reconstituição do projeto

Nº 7.336/2013 – da Comissão de Educação – 
Reconstituição do projeto

Nº 7.337/2013 – do Sr. Osmar Serraglio – Requer 
a retirada de tramitação do Requerimento de Informa-
ção nº 2.758, de 2013.

Nº 7.338/2013 – do Sr. Marcos Rogério – Requer 
inclusão na Ordem do Dia a PEC nº 308/2004 que “al-
tera os artigos 21, 32 e 144 da Constituição Federal, 
criando as polícias penitenciárias federais e estaduais”.

Nº 7.339/2013 – do Sr. Jorge Bittar – Requer a 
revisão de despacho inicial aposto ao Projeto de Lei 
nº 3.014, de 2011, para que seja, também, apreciado 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática.

Nº 7.340/2013 – do Sr. Ronaldo Fonseca – Re-
quer seja desapensado o PL 2.552/2011, que altera 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
do PL 5.403/2001, que dispõe sobre o acesso a infor-
mações da Internet.

Nº 7.341/2013 – da Srª. Professora Dorinha Seabra 
Rezende – Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 555 de 2006, que “Revoga 
o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”

Nº 7.342/2013 – da Srª. Professora Dorinha Se-
abra Rezende – Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário do PL 4562/2012, que “altera o inciso XIV da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a reda-
ção dada pela Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, 
para incluir entre os rendimentos isentos do imposto 
de renda os proventos percebidos pelos portadores 
delinfangioleiomiomatose (LAM)”.

Nº 7.343/2013 – do Sr. Wilson Filho – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 308/2004, que “altera os artigos 21,32 
e 144, da Constituição Federal, criando as polícias pe-
nitenciárias federal e estaduais”.

Nº 7.344/2013 – do Sr. Artur Bruno – Votos de con-
gratulações à empresária Yolanda Vidal Queiroz por ter 
sido agraciada pelo Governo do Estado do Ceará com 
a Medalha da Abolição.

Nº 7.345/2013 – do Sr. Artur Bruno – Votos de con-
gratulações ao empresário Francisco Ivens de Sá Dias 
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Branco por ter sido agraciado pelo Governo do Estado 
do Ceará com a Medalha da Abolição.

Nº 7.346/2013 – do Sr. Artur Bruno – Votos de 
congratulações à jornalista Maria Adísia Barros de Sá 
por ter sido agraciada pelo Governo do Estado do Ce-
ará com a Medalha da Abolição.

Nº 7.347/2013 – do Sr. Ademir Camilo – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
Constitucional n° 308/04, que “Altera os arts. 21, 32 e 
144, da Constituição Federal, criando as polícias peni-
tenciárias federal e estaduais”.

Nº 7.348/2013 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – Requer a retirada de tramitação do Requeri-
mento de Informação n.º 2.875, de 2013, que solicita 
informações ao Ministro de Estado de Meio Ambiente 
– MMA, sobre o quantitativo geral dos cargos comissio-
nados de livre nomeação das companhias, empresas e 
estatais que estão sob a sua supervisão.

Nº 7.349/2013 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – Requer a retirada de tramitação do Requeri-
mento de Informação n.º 2.879, de 2013, que solicita 
informações ao Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores – MRE, sobre o quantitativo geral dos “cargos 
comissionados de livre nomeação” das companhias, 
empresas e estatais que estão sob a sua supervisão.

Nº 7.350/2013 – do Sr. Moreira Mendes – Requer inclu-
são da Ordem do Dia do Plenário a PEC 555, de 2006, que 
“revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”

Nº 7.351/2013 – da Comissão de Seguridade So-
cial e Família – Requer urgência para a apreciação do 
Projeto de Lei nº 1.637, de 2007.

Nº 7.352/2013 – da Comissão de Seguridade So-
cial e Família – Requer urgência para a apreciação do 
Projeto de Lei nº 4.815, de 2009.

Nº 7.353/2013 – do Sr. Dudimar Paxiuba – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia da Emenda à Constituição 
nº 555/2006, que “Revoga o art.4º da Emenda Consti-
tucional nº 41, de 2003”.

Nº 7.354/2013 – do Sr. Vilson Covatti – Requer o 
registro da Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado, 
em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas.

Nº 7.355/2013 – do Sr. Antonio Imbassahy – Requer 
inclusão na Ordem do Dia do Plenário a PEC 555, de 2006, 
que “revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.

Nº 7.356/2013 – do Sr. Hélio Santos – Requer 
Votos de Louvor pelo transcurso do 95º aniversário de 
emancipação politico-administrativa do município de 
BALSAS, no Estado do Maranhão, comemorado no dia 
22 de março de 2013.

Nº 7.357/2013 – do Sr. Hélio Santos – Requer 
Votos de Louvor pelo transcurso do 25º aniversário de 
emancipação politico-administrativa do município de 

ARAME, no Estado do Maranhão, comemorado no dia 
17 de janeiro de 2013.

Nº 7.358/2013 – do Sr. Hélio Santos – Requer 
Votos de Louvor pelo transcurso do 93º aniversário de 
emancipação politico-administrativa do município de 
PORTO FRANCO, no Estado do Maranhão, comemo-
rado no dia 01 de janeiro de 2013.

Nº 7.359/2013 – do Sr. Oliveira Filho – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 308/2004.

Nº 7.360/2013 – do Sr. Nelson Padovani – Re-
queiro, nos termos regimentais, a inclusão na pauta 
de votações da Câmara dos Deputados, a proposta 
de Emenda à Constituição nº. 308/2004

Nº 7.361/2013 – do Sr. Stefano Aguiar – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Plenário do PL 
4562/2012, que “altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, para incluir 
entre os rendimentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores delinfangioleio-
miomatose (LAM)”.

Nº 7.362/2013 – do Sr. Beto Albuquerque – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 01 
de 2007 que dispõe sobre o valor do salário mínimo a 
partir de 2007 e estabelece diretrizes para a sua polí-
tica de valorização de 2008 a 2023.

Nº 7.363/2013 – do Sr. Hugo Leal – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia do Plenário a PEC 308, de 
2004, que “Altera os arts. 21, 32 e 144, da Constitui-
ção Federal, criando as polícias penitenciárias federal 
e estaduais”.

Nº 7.364/2013 – do Sr. Pinto Itamaraty – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 308/2004, que “altera os arts. 21, 
32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias 
penitenciárias federal e estaduais”. 

Nº 7.365/2013 – do Sr. Nelson Marquezelli – Re-
quer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos 
Deputados em homenagem à Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer).

Nº 7.366/2013 – do Sr. Romário – Requer a in-
clusão na Ordem do Dia do Plenário o Projeto de Re-
solução nº 101, de 2011 que “institui o Prêmio Turismo 
Competitivo e dá outras providências”.

Nº 7.367/2013 – do Sr. Romário – Requer a inclu-
são na Ordem do Dia do Plenário o Projeto de Resolu-
ção nº 102, de 2011 que “institui o Prêmio Memória do 
Esporte e dá outras providências”.

Nº 7.368/2013 – do Sr. Romário – Requer a inclu-
são na Ordem do Dia do Plenário o Proposta de Emenda 
à Constituição nº 308, de 2004 que “Altera os arts. 21, 
32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias 
penitenciárias federal e estaduais”.
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PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

MENSAGEM Nº 90, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 183/2013 – C. Civil

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
3.337, de 2004, que “Dispõe sobre a gestão, a 
organização e o controle social das Agências 
Reguladoras, acresce e altera dispositivos 
das Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, nº 9.961, de 28 de 
janeiro de 2000, nº 9.984, de 17 de julho de 
2000, nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e nº 
10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, e dá outras providências”.

Defiro. Publique-se.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências de conformidade 

com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a reti-
rada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, 
que “Dispõe sobre a gestão, a organização e o contro-
le social das Agências Reguladoras, acresce e altera 
dispositivos das Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 
9.984, de 17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e dá 
outras providências”, enviado à Câmara dos Deputados 
com a Mensagem nº 166, de 2004.

Brasília, 13 de março de 2013. – Dilma Roussef. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 247, DE 2013 

(Do Sr. Amauri Teixeira)

Acrescenta § 3º ao art. 19 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
524/2009.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar tem por objetivo 

acrescentar dispositivo ao art. 19 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilida-
de Fiscal, contendo mecanismo de cálculo de limites 
de despesa com pessoal dos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, que leve em consideração as situa-

ções em que ocorra queda da receita corrente líquida 
desses Entes da Federação, decorrente de redução 
do montante de transferências intergoverna-mentais 
constitucionais.

Art. 2º O art. 19 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 19 ..................................................
 ..............................................................
§ 3º No caso de diminuição nominal do 

somatório das transferências intergovernamen-
tais, previstas na Constituição Federal, recebi-
das por Estado, Distrito Federal ou Município 
em determinado período de apuração com 
relação ao período imediatamente anterior, 
será desconsiderada a correspondente redu-
ção da receita corrente líquida para efeito do 
que dispõe o caput deste artigo.” (NR)

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

Justificação

O texto vigente da Lei de Responsabilidade Fis-
cal – LRF estabelece limites percentuais de gastos 
com pessoal dos Entes da Federação com relação à 
sua receita corrente líquida, sem, no entanto, prever 
a situação – que lamentavelmente vem se tornando 
recorrente – em que ocorre queda da receita corrente 
líquida de Estado ou Município como consequência 
de redução do montante das transferências constitu-
cionais intergovernamentais. 

O presente Projeto visa a corrigir essa distorção, 
que se mostra altamente prejudicial à prestação de 
serviços à população, pois coloca os Municípios, prin-
cipalmente, diante da contingência de demitir pessoal 
para cumprir a atual exigência do art. 19 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, toda vez que ocorre redução dos 
repasses do FPM, evento que evidentemente não é de 
sua responsabilidade, não podendo, portanto, consti-
tuir motivo para sua penalização e de sua população.

O acréscimo, que propomos, de § 3º ao refe-
rido art. 19 da LRF impedirá, assim, que venham a 
ser demitidos servidores estaduais e municipais, que 
frequentemente executam atividades essenciais nas 
áreas de educação, da assistência social e da saúde, 
nas situações em que ocorra redução dos montantes 
das transferências intergovernamentais.

Diante do exposto, contamos com o firme apoio 
dos nobres Colegas Parlamentares para ver aprovada 
a presente proposição.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado Amauri Teixeira.
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PROJETO DE LEI Nº 4.970, DE 2013 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 76/2012 
OFÍCIO Nº 255/2013 – SF

Adota medidas para informar os consumi-
dores acerca dos tributos indiretos que incidem 
sobre bens e serviços, conforme o disposto 
no § 5º do art. 150 da Constituição Federal.

Despacho: Às Comissões de:  Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio;  
Defesa do Consumidor;  Finanças e Tributa-
ção (Mérito e Art. 54, RICD) E  Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º O contribuinte de tributo mencionado no 

art. 2º desta Lei que realizar operação de venda ou re-
venda de produto ou prestação de serviço a consumi-
dor deverá fazer constar na respectiva nota ou cupom 
fiscal, inclusive quando emitida por via eletrônica, o 
valor líquido da operação, seguido pelo valor de cada 
um dos tributos indiretos incidentes sobre os produtos 
ali constantes, destacado do preço e em lugar visível.

Parágrafo único. São dispensados do cumprimen-
to do disposto neste artigo:

I – a microempresa com receita bruta anual infe-
rior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – o microempreendedor individual de que tra-
ta o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

Art. 2º Os tributos a que se refere o art. 1º desta 
Lei são os seguintes:

I – Imposto sobre Importação de Produtos Es-
trangeiros (II);

II – Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
III – Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente sobre a importação e a comer-
cialização de petróleo e seus derivados, gás natural 
e seus derivados e álcool etílico combustível (Cide-
-Combustíveis);

IV – Imposto sobre Operações relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS);

V – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISS).

Art. 3º O descumprimento, total ou parcial, do 
dever de prestar de forma precisa e correta as infor-
mações estabelecidas nesta Lei enseja a aplicação do 
disposto no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano da data de sua publicação oficial.

Senado Federal, 6 de fevereiro de 2013. – Sena-
dor Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 5.012, DE 2013 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Dá nova redação ao art. 20 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a proteção da ima-

gem de vítima fatal de acidente ou de crime.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janei-

ro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação, 
passando o atual parágrafo único a § 1º:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Ao lidar com vítima fatal de acidente 

ou de crime, a autoridade competente zelará 
pela preservação de sua dignidade, evitando 
sua exposição pública bem como o uso inde-
vido de sua imagem (NR).“

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

O que nos motiva a apresentar este projeto de 
lei é a exposição desmesurada e sem nenhum critério 
dos corpos de vítimas fatais de acidentes ou de crimes.

Essa exposição indevida se dá de duas formas: 
no local do evento, no qual nenhuma medida concreta, 
como a colocação de biombos, por exemplo, é toma-
da para evitar a exposição pública da vítima, ou pela 
divulgação de suas fotos, pela imprensa e pela rede 
mundial de computadores.

A Constituição Federal prevê que, dentre os fun-
damentos em que se baseia a República Federativa do 
Brasil, está a dignidade da pessoa humana.

O Código Civil vela pela preservação dessa dig-
nidade, e menciona, expressamente, o morto, em seus 
arts. 12 e 20, ao tratar dos direitos da personalidade.

Urge, portanto, que a norma ora proposta passe 
também a integrar o texto da lei civil, a fim de que as 
autoridades competentes, ao manejarem o corpo de 
vítima fatal de acidente ou de crime, sejam diligentes, 
agindo com decência e decoro.
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Conclamamos os ilustres Pares a endossarem 
esta proposição.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2013. – 
Deputada Aline Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 5.035, DE 2013 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezem-
bro de 1964, que “Dispõe sobre o condo-
mínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias”, para que o rateio das despe-
sas condominiais seja feito de acordo com 
o número de unidades da edificação.

Despacho: Às Comissões de: Desenvol-
vimento Urbano e  Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, que “Dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações imobiliárias”, para 
que o rateio das despesas condominiais seja feito de 
acordo com o número de unidades da edificação.

Art. 2º O artigo 12 da Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12 .  ...............................................
 ..............................................................
§ 1º A quota-parte no rateio correspon-

derá ao resultado da divisão do valor total das 
despesas condominiais pelo número de uni-
dades autônomas da edificação. 

 ..................................................... (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei visa a resgatar uma deforma-
ção redacional injusta, firmada na falsa premissa de 
que o rateio das despesas condominiais deve resultar 
do tamanho da fração ideal de terreno de cada edifi-
cação. A ideia originária, presente na cultura de 1964, 
firmava-se na errônea interpretação de que os mais 
“ricos”, detentores de unidades habitacionais maiores, 
deveriam contribuir com parcela maior das despesas 
condominiais. Ora, nada mais injusto e ilógico.

O proprietário de imóvel, com fração maior, tem 
tributação anual maior no IPTU, imposto esse que in-
cide sobre a propriedade imobiliária, cujo fato gerador 
é a propriedade predial e territorial, com base no seu 
valor venal. Para o efeito de cálculo, são considerados 

quatro fatores: o tamanho do terreno; a localização 
desse terreno na planta genérica de valores; a área 
construída e a sua qualificação, isto é, o tipo de aca-
bamento da construção. 

No cálculo do IPTU vê-se justa cobrança da multi-
plicação do valor venal do imóvel pela alíquota definida 
em lei municipal que consideram todos os fatores acima. 
Não obstante, no rateio das despesas condominiais, 
conforme a redação atual da Lei dos Condomínios, vê-
-se, claramente, desrespeito ao princípio da razoabili-
dade e proporcionalidade. Isso porque os condôminos, 
independentemente das frações ideais de suas unida-
des autônomas, fazem igual uso das áreas comuns das 
edificações. Utilizam os mesmos elevadores (social 
e serviço), o mesmo hall de entrada, o mesmo salão 
de festas (se houver), as mesmas áreas de lazer (se 
houver) e os mesmos serviços de limpeza das áreas 
comuns. Em outras palavras, não há qualquer tipo de 
privilégio ou distinção entre os condôminos. Assim, por 
que uns devem pagar uma taxa de condomínio mais 
alta se não gozam de qualquer privilégio?

Sequer se pode alegar, de forma pejorativa, que 
os ricos, que ganham mais, devem pagar mais. Há que 
se ressaltar que uma faixa enorme desses proprietários 
é formada por pessoas que investiram as economias de 
toda uma existência para adquirirem imóveis maiores 
para usufruírem em sua aposentadoria. Esses imóveis, 
contudo, têm seus valores deteriorados de forma geome-
tricamente inversa às demais despesas e impostos que 
recaem sobre eles. Assim, não raras vezes, seus proprie-
tários têm sido obrigados a desfazerem-se do patrimônio.

Não bastasse, quando da aprovação de taxas 
extras para obras (úteis, necessárias e voluptuárias), 
que atendem igualmente a todos os condôminos, uma 
vez mais se veem esses proprietários desproporcio-
nalmente injustiçados e sobrecarregados com valores 
desarrazoados sem que concorressem para essa so-
brecarga diferenciada.

É mais que oportuno que se repare essa injus-
tiça e se resgate a isonomia, razoabilidade e propor-
cionalidade, de forma que todos contribuam, de for-
ma igual, nas despesas condominiais, por usufruírem 
igualmente das partes comuns, sobre as quais recaem 
essas despesas.

Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres Pa-
res para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Antonio Bulhões, PRB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 5.038, DE 2013 
(Do Sr. Cleber Verde)

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – que aprova a Consolidação 
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das Leis de Trabalho – CLT, para garantir a 
empregada que engravidar durante o Aviso 
Prévio, Estabilidade no emprego.

Despacho: Às Comissões de:  Segurida-
de Social e Família;  Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e  Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, Ii

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte inciso III, ao § 4º 

do Art. 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 – que aprova a Consolidação das Leis de Trabalho: 

“Art. 392 ................................................
§ 4º ........................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
III – É assegurada à empregada que en-

gravidar durante o período de aviso prévio a 
impossibilidade de despedida senão por motivo 
de falta grave ou circunstância de força maior, 
devidamente comprovadas, até o quinto mês 
após o parto.

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

Justificação

O Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo 
em reiteradas decisões que o Aviso Prévio integra o 
tempo de serviço contratual. Nesse sentido nada mais 
natural do que garantir às trabalhadoras que engravi-
darem nesse período direitos inerentes às atividades 
laborais. Seguindo este raciocínio a 3ª turma do Tri-
bunal reconheceu que a empregada que fica gestan-
te neste período tem direito à estabilidade, e é nesse 
sentido que incluímos também a estabilidade no rol 
desses direitos.

Nesse sentido, e certo da justeza do pleito, apre-
sentamos o presente projeto de lei, o qual solicito o 
apoio dos nobres pares.

Brasília, 26 de fevereiro de 2013. – Deputado 
Cléber Verde, PRB-MA.

PROJETO DE LEI Nº 5.042, DE 2013 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Acrescenta parágrafo único ao art. 35 
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
que “Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária”, com o objetivo de 
disciplinar a aprovação do plano de recupe-
ração judicial pela assembleia de credores.

Despacho: Às Comissões de:  Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº 11.101, de 9 de feve-

reiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 35.  ................................................

Parágrafo único. A aprovação do plano 
de recuperação pela assembleia geral de cre-
dores, conforme previsto no inciso I, alínea “a” 
deste artigo, não poderá violar os princípios 
gerais do direito, as normas públicas e os prin-
cípios contidos na Constituição Federal, sob 
pena de terem cláusulas anuladas pelo juiz.

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

Justificação

Tem-se notícia de que o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP) anulou, pela segunda vez, o plano 
de recuperação judicial de uma empresa. Por determi-
nação da Câmara Reservada à Falência e Recupera-
ção do TJSP, a empresa em recuperação terá 30 dias 
para apresentar uma nova proposta e 60 dias para 
levá-la à nova votação em assembleia, sob risco de 
decretação de falência.

Os dois precedentes geraram uma enorme dis-
cussão no meio jurídico. Até então, o entendimento 
do TJSP era favorável à soberania das assembleias. 
Nesse sentido, o Judiciário não poderia anular um pla-
no aprovado pela maioria dos credores, ainda que um 
deles discutisse em recurso a legalidade da proposta 
ou a isonomia dos pagamentos.

Em seu voto, o desembargador Manoel Pereira 
Calças afirmou que a assembleia-geral de credores 
é soberana na apreciação da viabilidade econômico-
-financeira do plano, desde que não ocorra violação à 
Constituição Federal, aos princípios gerais do direito 
e às normas públicas.

Advogados entendem que a decisão do TJSP 
reafirma a tendência de anulação de planos de recu-
peração judicial que “atentem contra a legalidade e 
a isonomia entre credores, mas principalmente, que 
atentem contra a segurança jurídica dos instrumentos 
de garantia, em especial fiduciárias e fidejussórias”. Há 
aqueles que afirmam que tais decisões representam um 
duro golpe nos “planos de prateleira” que pretendem 
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a recuperação de empresas insolventes e inviáveis à 
custa do sacrifício excessivo de credores.

A presente proposição é inspirada também no 
artigo jurídico, de autoria dos advogados Daniel Báril 
e Ricardo Ranzolin, publicado, em 22 de maio passa-
do, no jornal Valor Econômico, seção “Legislação & 
Tributos”, página E2, cujo texto pedimos vênia para 
reproduzir na íntegra:

“Em decisão inédita e polêmica, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) anulou plano de recu-
peração judicial – aprovado pelos credores em as-
sembleia-geral, e homologado em 8 de junho do ano 
passado – determinando a elaboração e apresentação 
de nova proposta, em até 60 dias, sob pena de decre-
tação de falência de empresa dedicada à fabricação 
de cerâmica, com sede em Suzano. Recentemente, 
novamente sob ameaça de falência, o mesmo tribunal 
anulou o plano de recuperação previamente aprovado 
pela assembleia de credores, desta vez de empresa 
do setor sucroalcooleiro.

Referidas decisões são polêmicas e vão contra 
um importante princípio da recuperação judicial, qual 
seja, o de que a assembleia-geral é soberana em 
suas decisões. Esse princípio encontra-se expresso 
diretamente na Lei nº 11.101, de 2005, que regula 
a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária.

Senão vejamos: o artigo 35, inciso I alínea ‘a’ reza 
que “a assembleia-geral de credores terá por atribuições 
deliberar (na recuperação judicial) sobre a aprovação, 
rejeição ou modificação do plano de recuperação judi-
cial apresentado pelo devedor”.

Perceba-se que em nenhum momento, nesse 
artigo ou em qualquer outro, a legislação sequer co-
gita da extensão deste poder de deliberação ao Poder 
Judiciário.

Qual o fundamento do ativismo judicial, se falên-
cia não interessa aos credores?

Posteriormente, em seu artigo 56, a legislação 
determina que “havendo objeção de qualquer credor 
ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 
assembleia-geral de credores para deliberar sobre o 
plano”, sendo que o § 4º do referido artigo consigna, 
ainda, que “rejeitado o plano de recuperação pela as-
sembleia-geral de credores, o juiz decretará a falência 
do devedor”.

Ou seja, o ato de decretar falência, realizado 
pelo juiz, é, neste caso, corolário da rejeição do pla-
no – sublinhe-se -pela assembleia-geral de credores.

Embora o artigo supracitado pareça indicar que a 
decretação de falência ocorreria somente no contexto 
de não aprovação do plano pela assembleia-geral, o 
artigo 73 amplia o leque de possibilidades ao prever, 

ademais desta hipótese, as seguintes: (i) por delibe-
ração da assembleia-geral de credores, na forma do 
artigo 42 da lei; (ii) pela não apresentação, pelo deve-
dor, do plano de recuperação no prazo legal; (iii) por 
descumprimento de qualquer obrigação assumida no 
plano de recuperação; (iv) por inadimplemento de obri-
gação não sujeita à recuperação judicial, nos termos 
legais, ou por prática de ato previsto no inciso III do 
caput do artigo 94 desta lei.

Esmiuçados os pormenores legais, que bem elu-
cidam, primeiro, que a não aprovação do plano trata-se 
de competência única e exclusiva da assembleia de 
credores, e, segundo, que as únicas possibilidades de 
decretação de falência são aquelas que se encontram 
elencadas no artigo 73 do diploma legal (razão pela 
qual se entende o rol como numerus clausus), vemos, 
então, claramente exsurgir da legislação o princípio 
norteador da Lei de Recuperação Judicial, expresso 
em seu artigo 47, que dispõe: “a recuperação judicial 
tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permi-
tir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promo-
vendo, assim, a preservação da empresa, sua função 
social e o estímulo à atividade econômica”.

Ora, se o interesse dos credores os leva, por 
maioria, a aprovar um plano de recuperação – mesmo 
que, eventualmente, em sacrifício de interesses even-
tualmente contrários – qual o fundamento legal para 
o ativismo judicial, quando a falência desinteressa à 
comunidade de credores (dentre eles, trabalhadores)? 
Qual a legitimidade para tal decisão?

O desembargador Manoel Pereira Calças, rela-
tor do julgado que inovou na matéria, cita em seu voto 
Sócrates e Platão: “as leis é que são soberanas, não 
os homens”. Porém, com a devida vênia, na prática é 
justamente o contrário que está a preconizar a decisão 
em questão, pois a lei atual desautoriza a autoridade 
judiciária a violar o espaço de liberdade e soberania 
de deliberação conferida à comunidade dos credores.

A matéria ainda deverá ser revista pelo STJ, ins-
tância em que se espera venha a ser restabelecido o 
respaldo do poder judiciário à interpretação que se 
avista mais precisa da atual Lei que regula a recupe-
ração judicial”.

Face aos fartos argumentos acima apresentados, 
é necessário assegurar o mandamento legal previsto 
na Lei de Falências e Recuperação de Empresas, sob 
o risco de, não o fazendo o Legislador, causar um de-
sequilíbrio no procedimento da recuperação judicial, 
com evidente prejuízo à segurança jurídica das partes 
envolvidas.
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Para tanto, esperamos contar com o indispensá-
vel apoio de nossos ilustres Pares à breve aprovação 
dessa importante alteração que ora propomos à boa 
lei falimentar brasileira.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 5.058, DE 2013 
(Da Sra. Erika Kokay)

Altera a Lei nº 8.666, de 1993, que “Re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências”, para dispor sobre a 
garantia das obras, serviços e bens con-
tratados ou adquiridos pela Administração 
Pública. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
6.429/2009. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
O art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 40 ..................................................
 ..............................................................
XVII – o prazo da garantia técnica;
XVIII – outras indicações específicas ou 

peculiares da licitação.
 .....................................................” (NR)

O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 55 ..................................................
XIV – o prazo da garantia técnica.
 ..............................................................
§ 4º Em se tratando de obras, o prazo da 

garantia técnica a que se refere o inciso XIV 
do caput será de, no mínimo, dez anos.” (NR)

Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa 
dias de sua publicação oficial.

Justificação

Com relativa frequência, as obras contratadas 
pela Administração Pública começam rapidamente a 
apresentar sinais de deterioração. A precoce realiza-
ção de reparos ou mesmo de uma nova obra onera 
consideravelmente os cofres públicos.

Para evitar essa lesão ao erário, propomos tornar 
obrigatória a fixação, nos editais de licitações e nos 
contratos celebrados pelo Poder Público, do prazo de 

garantia técnica dos bens adquiridos ou dos serviços 
ou obras contratados. 

Ao estabelecermos, para as obras, prazo mínimo 
de dez anos, asseguramos ao administrador a facul-
dade de fixar prazo superior. Isso porque, em alguns 
países, a legislação estabelece prazo de garantia de 
até cinquenta anos para obras como a construção de 
uma rodovia.

Pelo exposto, a proposta consubstanciada nes-
te projeto de lei promove o aprimoramento da Lei das 
Licitações e Contratos, o qual propiciará considerável 
economia de recursos públicos.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – 
Deputada Erika Kokay – PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 5.059, DE 2013 
(Da Sra. Erika Kokay)

Acrescenta parágrafos ao art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dis-
põe sobre os Planos de Benefícios da Pre-
vidência Social e dá outras providências”, 
para dispor sobre os valores das multas 
aplicáveis em caso de descumprimento da 
obrigação de contratar trabalhadores com 
deficiência.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos: 

Art. 93 ...................................................
 ..............................................................
§ 3º Por infração ao disposto neste artigo, 

aplica-se multa de:
a) R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta e qua-

tro reais) a R$ 7.609,00 (sete mil, seiscentos 
e nove reais) para empresas com até 99 (no-
venta e nove) empregados;

b) R$ 7.610,00 (sete mil, seiscentos e 
dez reais) a R$ 9.135,00 (nove mil, cento e 
trinta e cinco reais) para empresas de 100 a 
200 empregados;

c) de R$ 9.136,00 (nove mil, cento e trinta 
e seis reais) a R$ 10.661,00 (dez mil, seiscen-
tos e sessenta e um reais) para empresas de 
201 a 500 empregados;
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d) de R$ 10.662,00 (dez mil, seiscentos 
e sessenta e dois reais) a R$ 12.187,00 (doze 
mil, cento e oitenta e sete reais) para empre-
sas de 501 a 1.000 empregados;

e) de R$ 12.188,00 (doze mil, cento e 
oitenta e oito reais) a R$ 13.713,00 (treze mil, 
setecentos e treze reais) para empresas com 
mais 1.000 empregados.

§ 4º O valor efetivo da multa será obtido 
multiplicando-se o número total de empregados 
com deficiência que deixou de ser contratado 
ou o número de empregados dispensados de 
forma irregular pelo valor previsto para a faixa 
na qual a empresa se enquadra e não será, 
em qualquer caso, superior a R$ 750.000,00 
(setecentos e cinquenta mil reais).

§ 5 º Observados os limites definidos no 
§ 3º deste artigo, o valor da multa será gradu-
ado levando-se em consideração a gravidade 
da infração, os meios ao alcance da empresa 
para cumprir a lei, os antecedentes da empresa 
no cometimento de infração da mesma natu-
reza nos cinco anos imediatamente anteriores 
à data da autuação, a extensão da infração e 
a situação econômico-financeira da empresa 
infratora.

§ 6 º O montante auferido com a aplica-
ção das multas será destinado ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e aplicado ex-
clusivamente na qualificação profissional de 
trabalhadores com deficiência.

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

Justificação

O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
determina a contratação de trabalhadores com defici-
ência em percentuais variáveis de acordo com o efe-
tivo das empresas.

A Lei fixa a obrigação, mas não estabeleceu san-
ção específica para o descumprimento do dispositivo. 
Em razão disso, aplica-se o disposto no art. 133 da 
Lei, que tem o seguinte conteúdo:

Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta 
Lei, para a qual não haja penalidade expressamente 
cominada, sujeita o responsável, conforme a gravi-
dade da infração, à multa variável de Cr$ 100.000,00 
(cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de cruzeiros).

Evidentemente, os valores expressos no dispo-
sitivo acima estão desatualizados monetariamente. 
A atualização tem sido feita por meio de Portarias do 
Ministério da Previdência Social (MPS) ou por meio 

de Portaria conjunta do MPS e do Ministério da Fa-
zenda (MF).

O Decreto nº 3.048, de 6 maio de 1999 (Regula-
mento da Previdência Social), repetiu, em seu art. 141, 
o disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/91 e estabeleceu 
o seguinte em seu art. 283:

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das 
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 
oito de maio de 2003, para a qual não haja penalida-
de expressamente cominada neste Regulamento, fica 
o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) 
a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e de-
zessete reais e trinta e cinco centavos),

A Portaria MPS Nº 142, de 11 de abril de 2007, 
por sua vez, fixou a seguinte alteração desses valores 
em seu art. 9º:

Art. 9º A partir de 1º de abril de 2007:
V – o valor da multa pela infração a qualquer 

dispositivo do Regulamento da Previdência Social – 
RPS, para a qual não haja penalidade expressamen-
te cominada, varia, conforme a gravidade da infração, 
de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais 
e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove 
mil quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);

Em abril de 1997, o Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) já baixara a Portaria nº 290, aprovando 
as normas para imposição de multas administrativas 
previstas na legislação trabalhista. O art. 2º da Porta-
ria estabeleceu que multas variáveis, quando a lei não 
determinar sua imposição pelo valor, máximo, serão 
graduadas observando-se a natureza da infração, a 
intenção do infrator, os meios ao alcance do infrator 
para cumprir a lei, a extensão da infração e a situação 
econômico-financeira do infrator.

Com base nessa Portaria e na Portaria MPS Nº 
142/2007, o MTE fixou os seguintes valores para as 
multas por infração ao art. 93 da Lei nº 8.213/91:

a) de R$ 1.195,13 a 1.434,16 para empresas de 
100 a 200 empregados;

b) de R$ 1.434,16 a R$ 1.553,67 para empresas 
de 201 a 500 empregados;

c) de R$ 1.553,67 a R$ 1.673,18 para empresas 
de 501 a 1.000 empregados;

d) de R$ 1.673,18 a R$ 1.792,70 para empresas 
com mais 1.000 empregados.

Em dezembro de 2010, o art. 8º da Portaria con-
junta MPS/MF nº 568/2010 trouxe a seguinte alteração 
ao Regulamento da Previdência Social:

Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2011:
V – o valor da multa pela infração a qualquer 

dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a 
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gravidade da infração, de R$ 1.523,57 (um mil quinhen-
tos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) a 
R$ 152.355,73 (cento e cinquenta e dois mil trezentos 
e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos);

Os novos valores fixados pela Portaria nº 568/2010 
implicam um aumento aproximado de 27,4% em relação 
aos valores fixados pela Portaria MPS nº 142/2007.

Com base no valor percentual do reajuste, pode-
mos estimar que, hoje, os valores das multas a serem 
aplicadas pelo MTE pela infração ao disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213/91 são os seguintes:

a) de R$ 1.522,60 a 1.827,12 para empresas de 
100 a 200 empregados;

b) de R$ 1.827,12 a R$ 1.979,37 para empresas 
de 201 a 500 empregados;

c) de R$ 1.979,37 a R$ 2.131,63 para empresas 
de 501 a 1.000 empregados;

d) de R$ 2.131,63 a R$ 2.283,89 para empresas 
com mais 1.000 empregados.

Veja-se que o valor efetivo da multa a ser aplica-
da depende de quantos trabalhadores com deficiência 
deixaram de ser contratados. 

Um exemplo contido na Cartilha do MTE (A in-
clusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. –2. ed. – Brasília: MTE, SIT, 2007) explica o 
processo de imposição da multa: “Supondo-se uma 
empresa com 1.010 empregados, que deveria ter 51 
empregados com deficiência e tem apenas oito nessa 
condição. Nesse caso, multiplicam-se 43 (o número de 
empregados com deficiência que deixou de ser contra-
tado) pelo valor previsto para as empresas com mais 
de 1.000 empregados”. 

Na vigência da Portaria MPS nº 568/2010, mul-
tiplicar-se-iam 43 por um valor entre R$ 2.131,63 a 
R$ 2.283,89, o que implica um valor efetivo entre R$ 
91.660,09 e R$ 93. 639,49.

Note-se que o exemplo trata do caso de uma em-
presa com mais de mil empregados. Isso quer dizer que 
as multas mais altas aplicáveis estarão na casa dos cem 
mil reais. Parece-nos que tais valores não são suficien-
tes para dissuadir condutas de deliberado confronto à 
lei ou mesmo fazer face aos gastos que as empresas 
terão de realizar para cumpri-la. Em ambos os casos, 
o resultado esperado é o que estamos colhendo, qual 
seja, o descumprimento das cotas para integração da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Assim, como forma de ajudar a mudar essa situa-
ção, apresentamos a presente proposta. Para elaborá-
-la, partimos da base legal já existente e, simplesmente, 
promovemos os ajustes necessários nos valores aqui 
referidos, tendo em mente o objetivo de tornar extre-
mamente oneroso o descumprimento da Lei.

Além de instituir valores mais condizentes com 
o objetivo de inibir a violação da norma em vigor, a 
proposta ora apresentada institui também critérios 
que devem ser considerados para fins de gradação da 
multa a ser aplicada às empresas que não observarem 
o disposto na legislação.

Em razão do elevado teor social do Projeto de Lei 
ora apresentado, pedimos aos nobres Pares o indispen-
sável apoio para a sua aprovação e célere tramitação.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – 
Deputada Erika Kokay – PT/DF

PROJETO DE LEI Nº 5.067, DE 2013 
(Do Sr. Arnaldo Jardim)

Regulamenta os arts. 21, XV, e 22, XVIII, 
da Constituição Federal, cria o Código Car-
tográfico Nacional, cria a Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR e dá outras providências.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
por contrariar o disposto no Artigo 61, § 1º, 
Inciso Ii, Alínea “E”, da Constituição Federal 
(Art. 137, § 1º, Inciso II, Alínea “B”, do RICD). 
Oficie-se ao Autor, Sugerindo-lhe a Forma de 
Indicação. Publique-Se.

Apreciação:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço sa-
ber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Da Política Cartográfica Nacional

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Objetivos 

Art. 1o A política nacional para a cartografia bra-
sileira visará aos seguintes objetivos:

preservar a soberania e o interesse nacional;
desenvolver, aprimorar e integrar a cartografia 

brasileira e a Informação Geoespacial;
propor objetivos e estratégias para a atividade 

cartográfica, tendo em vista a sua dinamização, a 
otimização dos recursos disponíveis e a obtenção de 
economias de escala;

proteger os interesses do consumidor quanto a 
preço, qualidade e acesso a Cartografia e a Informa-
ção Geoespacial;

garantir, com eficiência e racionalidade, o acesso 
a recursos tecnológicos para produção cartográfica e da 
Informação Geoespacial em todo o território nacional;

promover a livre concorrência;
atrair investimentos para a indústria voltada a 

Cartografia e a Informação Geoespacial;
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ampliar a competitividade do País no mercado 
internacional; 

fomentar a pesquisa e o desenvolvimento rela-
cionados à Cartografia e a Informação Geoespacial, 
incluindo o desenvolvimento das pesquisas para as 
cartografias de base, temática e escolar;

fortalecer a educação e a formação das profissões 
afetas a Cartografia, incluindo mas não se imitando a 
Engenharia Cartográfica, a Geografia, a Agrimensura 
e a Topografia; 

promover a manutenção e atualização do acervo 
cartográfico brasileiro, incluindo a execução do ma-
peamento do território nacional, de forma contínua e 
sistemática, priorizando as áreas não cartografadas; e 

integrar a política de Informações Geográficas 
e Geoespaciais.

CAPÍTULO II 
Das Definições

Art. 2o. Para os fins desta Lei e do Sistema Car-
tográfico Nacional, consideram-se:

Acervo: conteúdo de uma coleção privada ou 
pública, podendo ser de caráter bibliográfico, artístico, 
fotográfico, científico, histórico, documental ou qualquer 
outro conjunto de interesse da Cartografia nacional;

Aerolevantamento (ou Levantamento Aéreo): com-
preende o conjunto de operações aéreas de medição, 
computação e registro de dados da parte terrestre, 
aérea ou marítima do território nacional, com o em-
prego de sensores ou equipamentos instalados em 
plataforma aérea, complementada por operações de 
registro desses dados, utilizando recursos da própria 
plataforma captadora ou de estação receptora locali-
zada à distância;

Área de Cartografia e Afins: compreende o conhe-
cimento de métodos e técnicas para coletar, processar 
e representar dados, assim como informações sobre 
fenômenos cuja localização, variabilidade e dinâmica 
estejam relacionadas à superfície terrestre. Estes mé-
todos e técnicas são desenvolvidos pelas seguintes 
áreas do conhecimento: Cartografia, Agrimensura, 
Topografia, Geodésia, Fotogrametria, Sensoriamento 
Remoto, Posicionamento por Satélite e Sistemas de 
Informações Geográficas;

Atividade Cartográfica: toda operação de repre-
sentação da superfície terrestre ou parte dela, por 
meio de imagens, cartas, plantas, informações geográ-
ficas, Informações Geoespaciais e outras formas de 
expressão afins, que englobam toda ação, operação 
ou trabalho destinado a apoiar ou implementar esta 
representação;

Cartografia Sistemática: representa o território 
brasileiro por meio de cartas, elaboradas seletiva e 

progressivamente, consoante prioridades conjuntu-
rais, segundo os padrões cartográficos definidos pelo 
Sistema Cartográfico Nacional;

Cartografia Sistemática Aeronáutica: realiza a 
representação da área nacional, por meio de séries 
de cartas aeronáuticas padronizadas destinadas ao 
uso da navegação aérea;

Cartografia Sistemática Náutica: realiza a repre-
sentação hidrográfica da faixa oceânica adjacente ao 
litoral brasileiro, assim como dos rios, canais e outras 
vias navegáveis de seu território, mediante séries pa-
dronizadas de cartas náuticas, que conterão as infor-
mações necessárias à segurança da navegação e dos 
usos múltiplos das águas;

Cartografia Sistemática Terrestre: realiza a repre-
sentação terrestre da área nacional, por meio de série 
de cartas terrestres padronizadas, nos termos desta Lei;

Diretório Brasileiro de Informações Geoespa-
ciais - DBDG: sistema de servidores de dados, distri-
buídos na rede mundial de computadores, capaz de 
reunir eletronicamente produtores, gestores e usuários 
de Informações Geoespaciais, com vistas ao armaze-
namento, compartilhamento e acesso a esses dados 
e aos serviços relacionados;

Faixa de Fronteira: aquela definida nos termos 
do art. 1º da Lei nº 6.634, de 1979;

Informação Geoespacial: aquela que se distingue 
essencialmente pela componente espacial, que asso-
cia a cada entidade ou fenômeno uma localização na 
Terra, traduzida por sistema geodésico de referência, 
em dado instante ou período de tempo, podendo ser 
derivado, entre outras fontes, das tecnologias de levan-
tamento, inclusive as associadas a sistemas globais 
de posicionamento apoiados por satélites, bem como 
de mapeamento ou de sensoriamento remoto; 

Informação Geoespacial de Referência: proporcio-
na informações genéricas de uso não particularizado, 
elaborado como base imprescindível para o referen-
ciamento geográfico de informações sobre a superfície 
do território nacional;

Informação Geoespacial de Referência Oficial: 
dado geoespacial de referência homologado;

Infraestrutura Nacional de Dados Espa-
ciais - INDE: conjunto integrado de tecnologias; políti-
cas; mecanismos e procedimentos de coordenação e 
monitoramento; padrões e acordos, necessário para 
facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o 
acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso 
das Informações Geoespaciais de origem federal, es-
tadual, distrital e municipal; 

Instruções Reguladoras das Normas Técnicas 
da Cartografia Nacional: estabelecem procedimentos 
e padrões a serem obedecidos na elaboração e apre-
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sentação de normas da Cartografia Nacional, bem 
como padrões mínimos a serem adotados no desen-
volvimento das atividades cartográficas. 

Levantamento Espacial: compreende o conjunto 
de operações espaciais de medição, computação e re-
gistro de dados da parte terrestre, aérea ou marítima 
do território nacional, com o emprego de sensores ou 
equipamentos instalados em plataforma espacial, com-
plementada por operações de registro desses dados, 
utilizando recursos da própria plataforma captadora ou 
de estação receptora localizada à distância.

Metadados de Informações Geoespaciais: conjun-
to de informações descritivas sobre os dados, incluin-
do as características do seu levantamento, produção, 
qualidade e estrutura de armazenamento, essenciais 
para promover a sua documentação, integração e 
disponibilização, bem como possibilitar a sua busca 
e exploração;

Norma Cartográfica Brasileira: é constituída de 
identificação, elementos preliminares, texto e informa-
ções complementares. 

Plano Cartográfico Cadastral: constituída pelo 
conjunto de informações das propriedades territoriais 
em seus diversos aspectos e dimensões.

Plano Cartográfico Nacional: instrumento que 
determina as diretrizes que o Sistema Cartográfico 
Nacional deve seguir, atendida a segurança nacional, 
o desenvolvimento econômico social e os compromis-
sos internacionais assumidos pelo Brasil.

Ponto Coordenado: ponto perenizado, homolo-
gado pela ANCAR, em que constem as coordenadas 
geográficas utilizadas, o método de coordenação, a 
altitude e nível de referência, os pontos utilizados para 
a coordenação, a descrição do ponto e demais parâ-
metros da qualidade, nos termos a serem regulados 
pela ANCAR.

Produção Cartográfica: Toda e qualquer produção 
que busque representar o território.

Serviço Cartográfico: toda operação de apre-
sentação da superfície terrestre ou parte dela, por 
meio de imagens, cartas, plantas e outras formas de 
expressão afins. 

Sistema de Informações Geográficas do Bra-
sil - SIG Brasil: portal brasileiro de Informações Geo-
espaciais que disponibilizará os recursos do DBDG 
para publicação ou consulta sobre a existência de 
Informações Geoespaciais, bem como para o acesso 
aos serviços relacionados. 

Sistema Cartográfico Nacional: corresponde ao 
conjunto de entidades nacionais, públicas e privadas, 
que tenham por atribuição executar trabalhos carto-
gráficos ou atividades correlatas, conforme diretrizes 
reguladas pelo CONCAR.

Sistema Geodésico Brasileiro: Compreende o 
conjunto de pontos geodésicos implantados em terri-
tório brasileiro, determinados por procedimentos ope-
racionais e de cálculos, segundo modelos geodésicos 
de precisão, a ser regulado pela ANCAR.

CAPÍTULO III 
Do Conselho Nacional de Cartografia  

e da Informação Geoespacial – CONCAR

Art. 3o Fica criado o Conselho Nacional de Car-
tografia e da Informação Geoespacial – CONCAR, 
vinculado à Presidência da República e presidido pelo 
Ministro de Estado da Casa Civil, com a atribuição de 
propor ao Presidente da República políticas nacionais 
e medidas específicas destinadas a:

promover o aproveitamento racional dos recur-
sos cartográficos do País, em conformidade com os 
princípios enumerados no capítulo anterior e com o 
disposto na legislação aplicável;

rever periodicamente as matrizes cartográficas 
aplicadas às diversas regiões do País, considerando 
as tecnologias disponíveis, propondo aprimoramentos;

deliberar sobre os planos e programas da Car-
tografia Sistemática;

estabelecer diretrizes para a conexão entre a car-
tografia brasileira e a cartografia internacional;

sugerir a adoção de medidas necessárias para 
garantir o atendimento à demanda nacional por Carto-
grafia e por Informações Geoespaciais, considerando o 
planejamento de longo, médio e curto prazo, podendo 
indicar localidades que devam ter prioridade de serem 
cartografadas, tendo em vista seu caráter estratégico 
e seu interesse público;

definir a estratégia e a política de desenvolvimen-
to econômico e tecnológico da indústria cartográfica, 
bem como da sua cadeia de suprimento;

induzir o incremento dos índices mínimos de 
conteúdo local de bens e serviços;

acompanhar e monitorar as atividades desempe-
nhadas pelos órgãos do Sistema Cartográfico Nacional;

definir as diretrizes para o DBDG;
formular proposta orçamentária de cada órgão do 

Sistema Cartográfico Nacional, destinada a atender à 
demanda requerida pelo Plano Cartográfico Nacional, 
ou a outras necessidades tecnicamente definidas; e

propor a distribuição de recursos previstos em 
lei ou disponíveis para a dinamização da Cartografia 
Sistemática, bem como para a coordenação da Política 
Cartográfica Nacional.

Art. 4º O CONCAR será presidido pelo Ministro 
de Estado da Casa Civil da Presidência da República e 
composto pelos representantes dos seguintes órgãos:
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Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República;

Secretaria de Assuntos Estratégicos;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Defesa;
Ministério da Fazenda;
Ministério da Ciência e Tecnologia;
Ministério das Cidades;
Ministério do Meio Ambiente;
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
Agência Nacional de Cartografia;
Agência Espacial Brasileira; 
Representante dos órgãos cartográficos esta-

duais; 
Representante dos órgãos cartográficos muni-

cipais; e
Representante da sociedade civil, de reputação 

ilibada e indicado pelo Ministro da Casa Civil, com man-
dato de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Seção I 
Do Plano Cartográfico Nacional

Art. 5°. O Plano Cartográfico Nacional rege a exe-
cução da Cartografia Sistemática no âmbito nacional, 
sendo constituído pelo conjunto dos Planos Cartográfi-
cos Básicos Terrestre, Náutico e Aeronáutico, destina-
dos a orientar a execução das atividades cartográficas, 
segundo diretrizes da CONCAR.

§ 1o O Plano Cartográfico Nacional será dotado 
de flexibilidade que permita incorporar levantamentos 
cartográficos destinados a atender necessidades su-
pervenientes. 

§ 2o A elaboração do Plano Cartográfico Nacional 
poderá ser delegada a órgão federal, nos termos de 
regulamentação por Decreto, condicionada a aprova-
ção do relatório final ao CONCAR.

Art. 6°. A execução do mapeamento sistemático 
do território brasileiro é de competência das entidades 
integrantes do Sistema Cartográfico Nacional, que 
obedecerão a programas anuais e plurianuais, que 
incluirão estimativas dos recursos necessários.

Art. 7°. A execução do Plano Cartográfico Nacional 
e a integração e execução dos Planos Cartográficos 
Terrestres serão coordenadas pela ANCAR.

Art. 8°. Os planos e programas componentes do 
Plano Cartográfico Nacional serão analisados e con-
solidados pela ANCAR, responsável pela elaboração 
da versão final, a qual será encaminhada ao CONCAR, 
para deliberação.

TÍTULO II 
Do Sistema Cartográfico Nacional

CAPÍTULO I 
Dos Componentes e Atribuições

Art. 9°. As atividades cartográficas, em todo o 
território nacional, são levadas a efeito por meio do 
Sistema Cartográfico Nacional, sujeito à disciplina de 
planos e instrumentos de caráter normativo, consoante 
aos preceitos estabelecidos nesta lei. 

Art. 10°. O Sistema Cartográfico Nacional obede-
cerá as diretrizes do CONCAR, sendo composto pelos 
seguintes órgãos:

Agência Nacional de Cartografia e da Informação 
Geoespacial – ANCAR;

órgãos nacionais produtores de Informações 
Geoespaciais oficiais (públicos e privados), seu acervo 
cartográfico e respectivos insumos; e

órgãos nacionais responsáveis pela regulamen-
tação do aerolevantamento e levantamento espacial 
no território nacional;

§1º Além dos órgãos mencionados no caput, o 
Sistema Cartográfico Nacional conterá em sua estrutura 
a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE 
e o Sistema Geodésico Brasileiro – SGB.

§2º São órgãos produtores de Informações Geo-
espaciais de referência oficial, em quaisquer escalas, 
com a competência para a expedição de atos técnicos, 
normativos e de homologação, cuja cartografia cons-
truída deverá ser homologada pela CONCAR:

a Diretoria de Serviço Geográfico, do Exército 
Brasileiro;

a Diretoria de Hidrografia e Navegação, da Ma-
rinha do Brasil;

o Instituto de Cartografia Aeronáutica da Força 
Aérea Brasileira; e

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
§ 3º São órgãos produtores de Informações Geo-

espaciais, em quaisquer escalas, cuja cartografia cons-
truída deverá ser homologada pela ANCAR:

órgãos mencionados nos art. 1° e art. 25 da Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003;

órgãos públicos, exceto os previstos no §1º deste 
artigo, autarquias, entidades paraestatais, sociedades 
de economia mista e fundações que elaborarem, dire-
ta ou indiretamente, cartas para quaisquer fins e em 
quaisquer escalas;

órgãos estaduais, distritais e municipais; e
concessionárias, permissionárias e autorizadas de 

serviço público federal, estadual, distrital ou municipal.
§ 4º As empresas concessionárias e permissio-

nárias de serviço público de energia elétrica, teleco-
municações, saneamento, transportes, gás canalizado 
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e petróleo ficam obrigadas a desenvolverem sistemas 
de Informações Geográficas para o cumprimento de 
suas atividades, sob pena a ser fixada pela ANCAR.

§ 5º São órgãos nacionais responsáveis pela 
regulamentação do aerolevantamento e levantamento 
espacial no território nacional:

o Ministério da Defesa, no que concerne a regula-
mentação, autorização e controle do aerolevantamento; 

a Agência Espacial Brasileira, no que concerne 
a regulamentação, fiscalização e controle do levanta-
mento espacial; e

a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, no 
que couber.

Art. 11. A construção de Informações Geoes-
paciais, de caráter oficial do território brasileiro, obe-
decem às normas técnicas elaboradas pelos órgãos 
estabelecidos no §2º do art. 10, na seguinte relação:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 
que concerne ao Sistema Geodésico Brasileiro e à 
construção de Informações Geoespaciais de referên-
cia das escalas menores de 1:250.000;

à Diretoria do Serviço Geográfico, do Exército 
Brasileiro, no que concerne construção de Informa-
ções Geoespaciais de referência das escalas maiores 
que 1:250.000;

à Diretoria de Hidrografia e Navegação, da Mari-
nha do Brasil, no que concerne às cartas náuticas de 
qualquer escala; e

ao Instituto de Cartografia Aeronáutica, da Força 
Aérea Brasileira, no que concerne às cartas aeronáu-
ticas de qualquer escala.

§ 1° As Normas Técnicas relativas às cartas te-
máticas e cartas especiais, não referidas neste artigo, 
são estabelecidas pelos órgãos públicos federais inte-
ressados, na esfera de suas atribuições, cuja homolo-
gação ficará a cargo da ANCAR.

§ 2° Na elaboração das Normas Técnicas serão 
respeitados os acordos e convenções internacionais 
ratificados pelo Governo brasileiro.

§ 3° O CONCAR poderá deliberar sobre a con-
veniência e a oportunidade de se admitir como oficial 
Informações Geoespaciais não contempladas nos in-
cisos do presente artigo.

Seção I 
Do Sistema Geodésico Brasileiro – SGB

Art. 12. O Sistema Geodésico Brasileiro – SGB 
é constituído pelas seguintes redes:

rede geodésica fundamental interligada ao sis-
tema continental; e

redes secundárias, públicas ou privadas, apoia-
das na fundamental, de precisão compatível com as 

escalas dos produtos e trabalhos cartográficos a se-
rem elaborados.

Parágrafo único. São admitidos sistemas de apoio 
isolados, em caráter provisório, somente em caso de 
inexistência ou impossibilidade imediata de conexão 
ao sistema planialtimétrico previsto neste artigo.

Art. 13. Todos os levantamentos cartográficos 
sistemáticos realizados para o Sistema Cartográfico 
Nacional apoiar-se-ão no Sistema Geodésico Brasileiro.

Art. 14. O estabelecimento do Sistema Geodésico 
Brasileiro é de competência do ANCAR, que deverá 
implantá-lo e normatizá-lo por intermédio de atos téc-
nicos e normativos. 

§ 1º As áreas utilizadas na implantação de pontos 
que definem o SGB, incluindo as adjacentes necessá-
rias à sua proteção, poderão ser desapropriadas como 
de utilidade pública, nos termos a serem regulados 
pela ANCAR.

§ 2º Quando não efetivada a desapropriação, o 
proprietário da terra será obrigatoriamente notificado, 
pelo órgão responsável, da materialização e sinalização 
do ponto geodésico, das obrigações que a lei estabele-
ce para sua preservação e das restrições necessárias 
a assegurar sua utilização. 

§ 3º A notificação será averbada gratuitamente, 
no Registro de Imóveis competente, por iniciativa do 
órgão responsável. 

§ 4º Os operadores de campo dos órgãos públi-
cos e das empresas oficialmente autorizadas, quan-
do no exercício de suas funções técnicas, atendidas 
as restrições atinentes ao direito de propriedade e à 
segurança nacional, terão acesso às propriedades 
públicas e particulares, nos termos a serem regula-
mentados pela ANCAR.

CAPÍTULO II 
Da Regulação

Art. 15. A regulação a ser realizada pelos órgãos 
do Sistema Cartográfico Nacional deverão produzir 
normas, por meio de resoluções, nos termos a serem 
regulamentados pela CONCAR, com os seguintes 
fundamentos:

A identificação deve abranger título, tipo, iden-
tificação da instituição que elabora a norma, ano de 
publicação, classificação e numeração. 

O título deve ser tão conciso quanto o permitam a 
clareza e distinção, observadas as diretrizes da CON-
CAR, estabelecidas por meio de Resolução. 

O texto deve conter as prescrições da norma, 
apresentando-se subdividido em capítulos, seções 
e eventualmente alíneas e sub-alíneas, e incluindo, 
quando necessário, figuras, tabelas, notas e anexos. 

§ 1o A norma será classificada em:



07986 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

Norma Cartográfica de Padronização, sendo a 
norma destinada ao estabelecimento de condições 
a serem satisfeitas, uniformizando as características 
físicas, geométricas e geográficas dos componentes, 
parâmetros e documentos cartográficos;

Norma Cartográfica de Classificação, sendo a 
norma destinada a designar, ordenar, distribuir ou sub-
dividir conceitos ou objetos;

Norma Cartográfica de Terminologia, sendo a nor-
ma destinada a definir, relacionar ou conceituar termos 
e expressões técnicas, visando o estabelecimento de 
uma linguagem uniforme. 

Norma Cartográfica de Simbologia, sendo a nor-
ma destinada a estabelecer símbolos e abreviaturas, 
para a representação gráfica de acidentes naturais e 
artificiais. 

Norma Cartográfica de Especificação, sendo a 
norma destinada a estabelecer condições exigíveis para 
execução, aceitação ou recebimento de trabalhos carto-
gráficos, observados os padrões de precisão exigidos. 

Norma Cartográfica de Procedimento, sendo a 
norma destinada a estabelecer condições: 

para execução de projetos, serviços e cálculos; 
para emprego de instrumental, material e produ-

tos decorrentes; 
para elaboração de documentos cartográficos; e
para segurança no uso de instrumental, instala-

ções e execução, de projetos e serviços. 
VII – Norma Cartográfica de Método de Ensaio ou 

Teste, sendo a norma destinada a prescrever a maneira 
de verificar ou determinar características, condições 
ou requisitos exigidos de: 

material ou produto, segundo sua especificação; 
serviço cartográfico, obra, instalação, segundo o 

respectivo projeto; e
método ou área de teste ou padronização, se-

gundo suas finalidades e especificações. 
VIII – Norma Geral, sendo aquela que, por sua 

natureza, abrange mais de um dos tipos anteriores. 
§ 2o As entidades que, em virtude de acordo in-

ternacional ou norma interna específica, devam usar 
forma e estímulos próprios, poderão fazê-lo, obedecida 
a conceituação a ser regulamentada pela CONCAR.

§ 3o As unidades e a grafia de números e símbo-
los a serem utilizadas nas normas serão as previstas 
na Legislação Metrológica Brasileira. 

§ 4o As normas que, em virtude de acordo inter-
nacional, devam usar unidades estranhas à Legislação 
Metrológica Brasileira deverão fazê-las acompanhar, 

entre parênteses, das unidades legais brasileiras equi-
valentes. 

§ 5o As cartas, segundo seus elementos obriga-
tórios e sua exatidão, serão reguladas pela ANCAR.

CAPÍTULO III 
Da Agência Nacional de Cartografia  

e da Informação Geoespacial – ANCAR

Art. 16. É instituída a Agência Nacional de Car-
tografia e da Informação Geoespacial – ANCAR, au-
tarquia sob regime especial vinculada a Casa Civil da 
Presidência da República, com sede e foro no Distrito 
Federal, prazo de duração indeterminado e integrante 
do Sistema Cartográfico Nacional.

Art. 17. A ANCAR tem por finalidade regular e fis-
calizar a cartografia brasileira, em conformidade com 
as políticas e diretrizes do CONCAR.

Art. 18. Compete à ANCAR: 
implementar as políticas e diretrizes do Governo 

Federal para o desenvolvimento da Cartografia e das 
Informações Geoespaciais, expedindo os atos regu-
lamentares necessários ao cumprimento das normas 
estabelecidas na legislação;

coordenar a atividade dos organismos e serviços 
públicos produtores de Cartografia e das Informações 
Geoespaciais, dirimindo divergências no âmbito ad-
ministrativo;

promover a cobertura de todo o território com 
cartografia oficial nos tipos e escalas necessários à 
satisfação dos interesses nacionais;

regular, promover e fiscalizar a produção carto-
gráfica e de Informações Geoespaciais, oficiais e não 
oficiais, nos tipos e escalas necessários à garantia 
dos interesses nacionais, de forma a garantir dados 
públicos de acesso aberto de qualidade;

definir os referenciais planimétrico e altimétrico 
para a Cartografia Brasileira, necessários para definir 
o Sistema Geodésico Brasileiro – SGB;

interagir com os órgãos ligados ao Sistema Car-
tográfico Nacional;

elaborar, coordenar, regular e controlar o Plano 
Cartográfico Cadastral;

criar padrão para a cartografia colaborativa, com 
ou sem uso de Informações Geoespaciais;

definir critérios para a Cartografia Temática, para 
a Cartografia Tátil, para a Cartografia Escolar e para a 
Cartografia Histórica, interagindo com o Ministério da 
Educação para fomentar o uso da Cartografia e das 
Informações Geoespaciais no ensino fundamental e 
no médio;
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promover a integração da base cartográfica na-
cional aquelas dispostas por outros países e por ór-
gãos internacionais;

elaborar e propor normas técnicas no domínio da 
produção e reprodução cartográfica, incluindo aquela 
referente a cartografia oficial;

fomentar a formação e o aperfeiçoamento profis-
sionais nos domínios da Cartografia e afins;

fixar multas administrativas a serem impostas a 
empresas homologadas, observado o limite, por infra-
ção, de 2% (dois por cento) do faturamento anual da 
empresa infratora;

gerir a INDE, incluindo a regulação e fiscalização os 
padrões utilizados, garantindo que o DBDG seja implan-
tado e mantido em conformidade com as diretrizes do 
CONCAR e observando os Padrões de Interoperabili-
dade de Governo Eletrônico, mantidos pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão;

construir, disponibilizar e operar o SIG Brasil, 
em conformidade com o Plano Cartográfico Nacional, 
exercendo a função de gestor do DBDG, por meio do 
gerenciamento e manutenção do SIG Brasil, buscando 
incorporar-lhe novas funcionalidades; 

promover o desenvolvimento de soluções em 
código aberto e de livre distribuição para atender às 
demandas do ambiente de servidores distribuídos em 
rede, utilizando o conhecimento existente em segmen-
tos especializados da sociedade, como universidades, 
centros de pesquisas do País, empresas estatais ou 
privadas e organizações profissionais;

observar eventuais restrições impostas à publica-
ção e acesso as Informações Geoespaciais definidas 
pelos órgãos produtores;

preservar, conforme estabelecido na Lei no 5.534, 
de 14 novembro de 1968, o sigilo dos dados estatísticos 
consideradas Informações Geoespaciais nos termos 
da Legislação; e

cooperar com entidades que prossigam objetivos 
de interesse cartográfico.

§ 1o A ANCAR enviará à CONCAR, anualmen-
te, relatório das atividades realizadas com base neste 
artigo.

§ 2o Caberá ao ministro da Casa Civil promover, 
junto aos órgãos das administrações federal, distrital, 
estaduais e municipais, por intermédio da ANCAR, as 
ações voltadas à celebração de acordos e coopera-
ções, visando ao compartilhamento dos seus acervos 
de Informações Geoespaciais. 

Art. 19. A ANCAR será dirigida por um Diretor-
-Geral e quatro Diretores, escolhidos dentre brasileiros 
de ilibada reputação moral e reconhecida capacidade 
técnica e administrativa.

§ 1o A ANCAR será regida em regime de cole-
giado, cujas funções serão estabelecidas no ato ad-
ministrativo que aprovar a estrutura organizacional da 
autarquia.

§ 2o O decreto de constituição da ANCAR indica-
rá qual dos diretores da autarquia terá a incumbência 
de, na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade da 
cartografia, receber, apurar e solucionar as reclama-
ções dos usuários.

§ 3o O processo decisório que implicar afetação 
de direitos dos agentes econômicos, agentes públicos 
ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de 
lei ou, quando possível, por via administrativa, será pre-
cedido de audiência pública convocada pela ANCAR.

Art. 20. O Diretor-Geral e os demais Diretores 
serão nomeados pelo Presidente da República para 
cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos.

Parágrafo único. A nomeação dos membros da 
Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado 
Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 
52 da Constituição Federal.

Art. 21. Está impedida de exercer cargo na ANCAR 
pessoa que mantiver vínculos com qualquer empresa 
que exerça atividade na indústria cartográfica ou de 
Informações Geoespaciais.

Art. 22. A administração da ANCAR será objeto 
de contrato de gestão, negociado e celebrado entre a 
Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo de no-
venta dias após a nomeação do Diretor-Geral, deven-
do uma cópia do instrumento ser encaminhada para 
registro no Tribunal de Contas da União, onde servirá 
de peça de referência em auditoria operacional.

§ 1o O contrato de gestão será o instrumento de 
controle da atuação administrativa da autarquia e da 
avaliação do seu desempenho e elemento integrante 
da prestação de contas do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da ANCAR, a que se refere o 
art. 9o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo 
sua inexistência considerada falta de natureza formal, 
de que trata o inciso II do art. 16 da mesma Lei.

§ 2o Além de estabelecer parâmetros para a 
administração interna da autarquia e para os proce-
dimentos administrativos, o contrato de gestão deve 
estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indi-
cadores que permitam quantificar, de forma objetiva, 
a avaliação do seu desempenho.
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§ 3o O contrato de gestão será avaliado perio-
dicamente e, se necessário, revisado por ocasião da 
renovação parcial da diretoria da autarquia, sem pre-
juízo da solidariedade entre seus membros.

Art. 23. O ex-dirigente da ANCAR continuará 
vinculado à autarquia nos quatro meses seguintes ao 
exercício do cargo, durante os quais estará impedido de 
prestar, direta ou indiretamente, independentemente da 
forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço 
às empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, 
inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.

§ 1o Durante o prazo da vinculação estabelecida 
neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando serviço 
à ANCAR ou a qualquer outro órgão da administração 
pública direta da União, em área atinente à sua qualifi-
cação profissional, mediante remuneração equivalente 
à do cargo de direção que exerceu.

§ 2o Incorre na prática de advocacia administrativa, 
sujeitando-se o infrator às penas previstas no art. 321 
do Código Penal, o ex-dirigente da ANCAR, inclusive 
por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto 
no caput deste artigo.

§ 3o Exclui-se do disposto neste artigo o ex-diri-
gente que for exonerado no prazo indicado no caput 
do artigo anterior ou pelos motivos constantes de seu 
parágrafo único.

Art. 24. Os cargos em comissão da autarquia 
serão exercidos nos termos a ser regulamentado por 
Decreto.

Seção I 
Da Infraestrutura Nacional de Dados  

Espaciais – INDE

Art. 25. Fica mantida, no âmbito da Agência Na-
cional de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR, a Infraestrutura Nacional de Dados Espa-
ciais - INDE, com o objetivo de:

promover o adequado ordenamento na geração, 
no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, 
na disseminação e no uso das Informações Geoespa-
ciais de origem federal, estadual, distrital e municipal, 
em proveito do desenvolvimento do País;

promover a utilização, na produção das Informa-
ções Geoespaciais pelos órgãos públicos das esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e 
normas homologados pela ANCAR; e

evitar a duplicidade de ações e o desperdício de re-
cursos na obtenção de Informações Geoespaciais pelos 
órgãos da administração pública, por meio da divulgação 
dos metadados relativos a esses dados disponíveis nas 
entidades e nos órgãos públicos das esferas federal, es-
tadual, distrital e municipal.

Parágrafo único. Para o atingimento dos objetivos 
dispostos neste artigo, será implantado, sob responsa-
bilidade da ANCAR, o Diretório Brasileiro de Informa-
ções Geoespaciais - DBDG, que deverá ter no Portal 
Brasileiro de Informações Geoespaciais, denominado 
“Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG 
Brasil”, o portal principal para o acesso aos dados, 
seus metadados e serviços relacionados.

Art. 26. Os dados estatísticos produzidos pelo 
IBGE podem, a critério da ANCAR, ser considerados 
como Informações Geoespaciais, desde que estejam 
de acordo com a legislação em vigor.

Art. 27. Serão consideradas Informações Geo-
espaciais oficiais aqueles homologados pela ANCAR.

Art. 28. O compartilhamento e disseminação das 
Informações Geoespaciais e seus metadados é obriga-
tório para todos os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo federal e voluntário para os órgãos e entidades 
dos Poderes Executivos estadual, distrital e municipal.

§ 1o Constituem exceção a esta obrigatoriedade 
as informações cujo sigilo seja imprescindível à segu-
rança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 
5o, inciso XXXIII, da Constituição e da Lei no 11.111, 
de 5 de maio de 2005.

§ 2o Os Informações Geoespaciais disponibili-
zados no DBDG pelos órgãos e entidades federais, 
estaduais, distritais e municipais devem ser acessa-
dos, por meio do SIG Brasil, de forma livre e sem ônus 
para o usuário devidamente identificado, observado o 
disposto no § 1o deste artigo.

§ 3o O compartilhamento e disseminação das 
Informações Geoespaciais dos órgãos e entidades 
dos Poderes Executivos estadual, distrital e municipal 
passará a ser obrigatório após dez anos da publicação 
da presente Lei.

Art. 29. Os órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo federal deverão:

na produção, direta ou indireta, ou na aquisição 
de Informações Geoespaciais, obedecer aos padrões 
estabelecidos para a INDE e às normas relativas à 
Cartografia nacional; e

consultar a ANCAR antes de iniciar a execução 
de novos projetos para a produção de Informações 
Geoespaciais, visando a eliminar a duplicidade de 
esforços e recursos.

Seção II 
Das receitas e do acervo da ANCAR

Art. 30. Constituem receitas da ANCAR:
recursos ordinários do Tesouro Nacional con-

signados no Orçamento Fiscal da União e em seus 
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créditos adicionais, transferências e repasses que lhe 
forem conferidos;

produto da venda de publicações, material técnico, 
dados e informações, inclusive para fins de licitação 
pública, de emolumentos administrativos e de taxas 
de inscrição em concurso público;

rendimentos de operações financeiras que re-
alizar;

recursos provenientes de convênios, acordos 
ou contratos celebrados com entidades, organismos 
ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou in-
ternacionais;

doações, legados, subvenções e outros recursos 
que lhe forem destinados;

valores apurados na venda ou aluguel de bens 
móveis e imóveis de sua propriedade; 

a receita proveniente de penalidades aplicadas; e
outros recursos captados ou que lhe venham a 

ser destinados.
Art. 31. A responsabilidade pela guarda e a ma-

nutenção do acervo é do órgão, integrante do Sistema 
Cartográfico Nacional ou não, que o produziu ou detém 
a sua posse, devendo o mesmo informar a ANCAR os 
metadados de seu acervo, conforme padrões previa-
mente estabelecidos pela ANCAR.

Art. 32. Cabe a ANCAR possibilitar o acesso aos 
metadados dos acervos existentes de interesse da 
Cartografia Nacional, por intermédio do DBDG.

Seção III 
Do Registro e da Homologação

Art. 33. Para fins de utilização pública, empresas 
privadas produtoras de Informações Geoespaciais de-
verão requerer registro nos seguintes termos:

I – A homologação da cartografia terrestre sem-
pre estará condicionada a homologação na ANCAR;

II – A homologação da cartografia terrestre em 
faixa de fronteira sempre estará condicionada a ho-
mologação concomitante na ANCAR e no Exército;

III – A homologação da cartografia hidrográfica 
sempre estará condicionada a homologação concomi-
tante na ANCAR e na Marinha; e

IV – A homologação da cartografia aérea sempre 
estará condicionada a homologação concomitante na 
ANCAR e na Aeronáutica.

Art. 34. A homologação depende da verificação, 
por amostragem e por Pontos Coordenados, que a 
produção cartográfica cumpre os padrões técnicos 
considerados adequados para o tipo de cartografia 
em causa.

Parágrafo único. As regras de concessão da ho-
mologação são aprovadas por resolução dos órgãos 
do Sistema Cartográfico Nacional, que divulgarão no 
Diário Oficial da União e nos respectivos sítios eletrô-
nicos listagem com os resultados dos processos de 
homologação de produção cartográfica que lhes te-
nham sido submetidos, ressalvados os casos em que 
o sigilo da informação seja obrigatório.

Art. 35. Os órgãos mencionados no § 2º do art. 
10 ficam obrigados a enviar, a ANCAR, cópia dos con-
tratos, dos ajustes ou dos convênios de prestação de 
serviços cartográficos, firmados com terceiros, para 
efeito de homologação. 

§ 1o Não será homologado qualquer contrato, 
ajuste ou convênio que esteja em desacordo com a 
regulamentação da ANCAR.

§ 2o A homologação é condição obrigatória para 
validade e eficácia dos contratos, dos ajustes ou dos 
convênios de prestação de serviços cartográficos, fir-
mados com terceiros, pelos órgãos mencionados no 
§ 2º do art. 10.

Seção IV 
Das Garantias

Art. 36. Será aplicada a produção cartográfica, 
no que couber, a legislação referente a propriedade 
intelectual e aos direitos de autor.

§ 1o Sem prejuízo da legislação aplicável, é proi-
bido a qualquer entidade, pública ou privada, utilizar 
para fins próprios, ceder a terceiros a qualquer título, 
incluindo o gratuito, reproduzir, divulgar por qualquer 
forma, ou comercializar, mesmo que sem fins lucrati-
vos, a produção cartográfica ou dados técnicos, origi-
nais ou transformados, que fazem parte da produção 
cartográfica propriedade de outra entidade, sem que 
para tal tenha sido devidamente autorizada.

§ 2o Respeitada a legislação em vigor, a ANCAR 
poderá regular exceções ao § 1º do caput.

Seção VI 
Das Penalidades

Art. 37. Caberá a ANCAR regulamentar as pena-
lidades nas quais empresas registradas e/ou homolo-
gadas estarão sujeitas.

§ 1o Caberá a ANCAR determinar a instauração 
de processos de fiscalização, bem como a aplicação 
de penalidades, de ofício ou motivada.

§ 2o As entidades previstas no § 2º do art. 10 tem 
a obrigação de comunicar a ANCAR de eventuais di-
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vergências entre a produção cartográfica e as demais 
produções cartográficas produzidas por outros setores.

§ 3o Caberá a Decreto regulamentar formas de 
repasse de receita decorrente de penalidade das en-
tidades previstas no § 2º do art. 10 a ANCAR.

TÍTULO III  
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 38. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9o-A.  ..............................................  

§ 1o  .......................................................  
I – memorial descritivo da área da ser-

vidão ambiental, contendo pelo menos um 
ponto de amarração georreferenciado, nos 
termos regulamentados pela Agência Nacio-
nal de Cartografia e da Informação Geoespa-
cial – ANCAR;”

Art. 39. Os arts. 169 e 225 da Lei no 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 169.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Nos casos de desmembramento, 

parcelamento ou remembramento de imóveis 
rurais, a identificação prevista na alínea a do 
item 3 do inciso II do § 1o será obtida a partir 
de memorial descritivo, assinado por profis-
sional habilitado e com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, contendo 
as coordenadas dos vértices definidores dos 
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão 
posicional a ser fixada pela Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR, garantida a isenção de custos fi-
nanceiros aos proprietários de imóveis rurais 
nos termos da regulamentação.

§ 4º A identificação de que trata o § 3o 
tornar-se-á obrigatória para efetivação de re-
gistro, em qualquer situação de transferência 
de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do 
Poder Executivo.”(NR)”

“Art. 225. ..............................................
 ..............................................................
§ 3o Nos autos judiciais que versem so-

bre imóveis rurais, a localização, os limites 
e as confrontações serão obtidos a partir de 
memorial descritivo assinado por profissional 

habilitado e com a devida Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica – ART, contendo as 
coordenadas dos vértices definidores dos li-
mites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão 
posicional a ser fixada pela Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR, garantida a isenção de custos fi-
nanceiros aos proprietários de imóveis rurais 
nos termos da regulamentação.”

Art. 40. O Parágrafo único do art. 3° da 
Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012, passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 3°  ..................................................
Parágrafo único. A PNPDEC deve inte-

grar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, cartográfica, infor-
mações geoespaciais, saúde, meio ambien-
te, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, 
ciência e tecnologia e às demais políticas se-
toriais, tendo em vista a promoção do desen-
volvimento sustentável.”

Art. 41. O art. 3°-A da Lei no 12.340, de 
1o de dezembro de 2010, passa a vigorar com 
o seguinte dispositivo:

“Art. 3º-A. ..............................................
 ..............................................................
§ 2º Os Municípios incluídos no cadas-

tro deverão:
 ..............................................................
V – elaborar carta geotécnica de apti-

dão à urbanização, estabelecendo diretrizes 
urbanísticas voltadas para a segurança dos 
novos parcelamentos do solo e para o apro-
veitamento de agregados para a construção 
civil, nos termos regulamentados pela Agên-
cia Nacional de Cartografia e da Informação 
Geoespacial – ANCAR.

Art. 42. Os arts. 18, 26, 29, 34, 45 e 53 da 
Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, passam 
a vigorar com o seguinte dispositivo:

“Art. 18.  ................................................
§ 1o A inscrição da Reserva Legal no 

CAR será feita mediante a apresentação de 
planta e memorial descritivo, contendo a in-
dicação das coordenadas geográficas com 
pelo menos um ponto de amarração, nos ter-
mos regulamentados pela Agência Nacional 
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de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR.”

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
I – a localização do imóvel, das Áreas 

de Preservação Permanente, da Reserva Le-
gal e das áreas de uso restrito, por coordena-
da geográfica, com pelo menos um ponto de 
amarração do perímetro do imóvel, nos ter-
mos regulamentados pela Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR.”

“Art. 29.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
III – identificação do imóvel por meio de 

planta e memorial descritivo, contendo a indi-
cação das coordenadas geográficas com pelo 
menos um ponto de amarração do perímetro 
do imóvel, informando a localização dos re-
manescentes de vegetação nativa, das Áreas 
de Preservação Permanente, das Áreas de 
Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso 
existente, também da localização da Reserva 
Legal, nos termos regulamentados pela Agên-
cia Nacional de Cartografia e da Informação 
Geoespacial – ANCAR.”

“Art. 34.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – indicação das áreas de origem da 

matéria-prima florestal georreferenciadas, nos 
termos regulamentados pela Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR.”

“Art. 45.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
V – memorial descritivo do imóvel, com 

a indicação da área a ser vinculada ao título, 
contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado relativo ao perímetro do imó-
vel e um ponto de amarração georreferenciado 
relativo à Reserva Legal, nos termos regula-
mentados pela Agência Nacional de Cartogra-
fia e da Informação Geoespacial – ANCAR.

§ 2º  .......................................................
 ..............................................................

III – a dimensão e a localização exata da 
área vinculada ao título, com memorial descriti-
vo contendo pelo menos um ponto de amarra-
ção georreferenciado, nos termos regulamen-
tados pela Agência Nacional de Cartografia e 
da Informação Geoespacial – ANCAR;”

“Art. 53. Para o registro no CAR da Re-
serva Legal, nos imóveis a que se refere o 
inciso V do art. 3o, o proprietário ou possuidor 
apresentará os dados identificando a área pro-
posta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos 
competentes integrantes do Sisnama, ou ins-
tituição por ele habilitada, realizar a captação 
das respectivas coordenadas geográficas, nos 
termos regulamentados pela Agência Nacional 
de Cartografia e da Informação Geoespacial 
– ANCAR.”

Art. 43. As entidades públicas pertencentes ao 
Sistema Cartográfico Nacional devem estabelecer es-
quema de apoio recíproco, por forma a promover, pela 
integração de meios plena utilização de seus equipa-
mentos e serviços. 

Art. 44. Fica o Ministério das Cidades obrigado a 
desenvolver, em conjunto com a ANCAR, plano carto-
gráfico municipal, com o objetivo de prover os municí-
pios de instrumentos de gestão por meio da Cartografia 
e da Informação Geoespacial.

Art. 45. O reequipamento dos órgãos cartográfi-
cos da esfera pública deve ser levado a efeito visando 
à obtenção de produtividade máxima, pela eliminação 
dos estrangulamentos porventura existentes nas res-
pectivas linhas de produção e em função do desen-
volvimento da técnica cartográfica. 

Art. 46. Os levantamentos Hidrográficos, não des-
tinados à Carta Náutica, executados por órgãos públi-
cos da Administração Central, ou pelas autarquias e 
entidades paraestatais, federais, deverão ser homolo-
gados na ANCAR, que ficará responsável por informar 
o órgão afeto previsto no § 2o do art. 10.

Art. 47. Todo contrato, ajuste, convênio ou instru-
mento similar, referente a serviços de natureza carto-
gráfica ou de informação geoespacial, da iniciativa de 
Órgão Público, Autarquia, Entidade Paraestatal, Socie-
dade de Economia Mista e Fundação, incluirá obriga-
toriamente cláusulas a serem reguladas pela ANCAR.

Parágrafo único. Caso os contratos, ajustes ou 
convênios sejam considerados lesivos ao interesse 
público por deficiência ou ausência de disposições 
cartográficas ou de informações geoespaciais, a AN-
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CAR adotará medidas legais adequadas, podendo 
promover sua anulação administrativa, resguardado 
o devido processo legal.

Art. 48. Ressalvados os acordos ou tratados inter-
nacionais em vigor, a execução de qualquer atividade 
cartográfica no Território brasileiro, por organizações 
estrangeiras, governamentais ou privadas, deverá ser 
realizada mediante prévia autorização da ANCAR. 

Art. 49. Até que seja provido o cargo de Procu-
rador-Geral da ANCAR, a Consultoria Jurídica do Mi-
nistério da Casa Civil e a Advocacia-Geral da União 
prestarão à autarquia a assistência jurídica necessária, 
no âmbito de suas competências.

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor após 180 dias 
de sua publicação, ficando revogadas todas as dispo-
sições em contrário, incluindo o Decreto-Lei n° 243, de 
28 de fevereiro de 1967, o Decreto nº 89.817, de 20 
de junho de 1984, o Decreto nº 5.334 de 6 de janeiro 
de 2005, o Decreto s/n. de 1º de agosto de 2008 e o 
Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008.

Justificação

A infraestrutura cartográfica e a informação geo-
espacial tem obtido importância e relevância no Brasil 
e no exterior, a ponto de algumas instâncias interna-
cionais a considerarem imprescindível em um futuro 
próximo. Previsões do Comitê Geoespacial da ONU 
estimam que, em 10 anos, a informação geoespacial, 
reproduzida por métodos cartográficos, se tornará tão 
fundamental quanto a energia elétrica, e o governo 
será mais regulador e menos produtor de Informações 
Geoespaciais.

A tradição cartográfica brasileira vem de longa 
data, e comumente se mistura às competências geo-
gráficas, geológicas e estatísticas. D. Pedro I já havia 
demonstrado enorme preocupação em levantar infor-
mações sobre o território e a população, ao criar Co-
missão de Estatística Geográfica em 1830 e buscar 
universalizar os mapas, por meio da venda, a preços 
módicos. Após o Primeiro Reinado, pode-se afirmar 
que a Cartografia começou a obter caráter aplicado 
no Brasil em 1831, com o interesse da Regência Im-
perial (1831 – 1840) em mapear os rios da Província 
de Minas Gerais.

A Regência Imperial não estava alheia à necessi-
dade de desenvolver o ensino da Geografia. Ao menos 
duas normas, o Decreto n. 16, de 26 de julho de 1833, 
que criou a cadeira de Geografia no Piauí, bem como 
o Decreto n. 2, de 20 de junho de 1834, que criou a 
cadeira de Geografia em Goiás, demonstra o interesse 

regencial em descentralizar tal ramo científico. Afinal, 
se a população teria liberdade de locomoção, como 
previa a Constituição de 1824, era o manuseio da car-
tografia, por meio de conhecimentos geográficos, que 
indicaria aonde esse direito seria exercido. Por fim, a 
criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – 
IHGB, ocorrida em 1838, seria uma instituição que 
demonstraria grande eficácia no Segundo Reinado.

Com D. Pedro II assumindo o trono brasileiro em 
1840, o IHGB buscaria formar cientistas em História 
Natural (que envolve a Geologia) e em Geografia. Em 
1842 foi criada a Seção de Mineralogia, Geologia e 
Ciências Exatas no então Museu Imperial. No ano se-
guinte, foi instituída a Seção de Agricultura, Mineração, 
Colonização e Civilização dos Indígenas na Secretaria 
de Estado dos Negócios do Império. Em 1859, o De-
creto n. 2.335, de 8 de janeiro, criou a cadeira de Ge-
ografia no Rio Grande do Sul. Em 1879, o Decreto n. 
7.315, de 14 de junho, aprovou os estatutos da seção 
da Sociedade de Geografia de Lisboa no Brasil. Era 
a busca do Imperador em constituir uma identidade 
nacional a fim de dar unidade ao país. E empregava a 
Geografia para alcançar este objetivo. 

No contínuo processo de consolidação das Ge-
ociências no Segundo Reinado, o geólogo americano 
Orville Adelbert Derby (1851-1915) teve fundamental 
importância no Brasil. Advindo da Universidade de Cor-
nell, Derby terminou seu doutorado em junho de 1874, 
sob o título “On the Carboniferous Braquiopoda of Itai-
tuba, Rio Tapajós.” Em 1876, Derby foi contratado para 
a seção de Mineralogia do Museu Nacional. Naquela 
época, havia o entendimento interdisciplinar da ciên-
cia geográfica, enquanto especialidade de engenharia. 
Como exemplo, o Decreto n. 3.001, de 9 de outubro 
de 1880, estabelecia os requisitos que deviam satis-
fazer os Engenheiros Civis, Geógrafos, Agrimensores 
e os bacharéis formados em matemáticas, nacionais 
ou estrangeiros, para poderem exercer empregos em 
comissões. Com a contribuição de Derby, foi fundada 
a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de 
São Paulo, por meio da Lei Provincial n. 9, de 27 de 
março de 1886. 

Com a abolição da escravatura em 1888 e o ad-
vento da República em 1889, o Brasil obteve a regu-
lamentação do serviço cartorial, denominado à época 
de “geográfico”. A concepção de Geografia se trans-
formava na República, que passava, assim, como era 
a Cartografia, a ser uma especialização da atividade 
do engenheiro. Interessante notar que esta atividade 
ficaria sob a responsabilidade de ministério militar – 
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da Guerra. A justificativa deste Decreto foi elaborada 
por Rui Barbosa, que fundamentava perante o então 
presidente, general Deodoro da Fonseca, a criação do 
Serviço Geográfico, com o objetivo de satisfazer um 
anseio econômico e jurídico.

Ainda na República Velha, fruto da reportagem 
da guerra de Canudos de 1896, Euclides da Cunha 
publicou, após receber as opiniões de Derby e do en-
genheiro geógrafo Teodoro Sampaio, sua obra mag-
na “Os Sertões”, de grande e consistente significado 
geocientífico. O Decreto n. 908-A, de 13 de novembro 
de 1902, regulava a colação do título de Engenheiro 
Geógrafo aos alunos da Escola Politécnica da Capital 
Federal e da Escola de Minas de Ouro Preto. Em 1906 
foi criado o Ministério dos Negócios da Agricultura, 
Indústria e Comércio, por força do Decreto n. 1.606, de 
29 de dezembro de 1906. O Ministério tinha sob sua 
responsabilidade setores como agronomia, questões 
indígenas, questões atinentes a fauna e a flora, astro-
nomia, meteorologia, cartografia, irrigação e drenagem, 
mineração e legislação respectiva, explorações e ser-
viço geológico, estabelecimentos metalúrgicos e esco-
las de minas, dentre outras. A mineração e a Geologia 
se profissionalizavam, permitindo criar a base, ainda 
que insipientes, da exploração de hidrocarbonetos e 
minerais energéticos do Brasil, tais como o urânio, tó-
rio, dentre outros. Assim, em 1910 o Decreto n. 8.359, 
de 9 de novembro, reorganizava o Serviço Geológico 
e Mineralógico do Brasil. Os anos seguintes foram de 
constante capitalização do Serviço Geográfico Mili-
tar, fato que se prolongou por toda República Velha.

Somente no primeiro governo Vargas (1930 – 
1945) houve uma preocupação em reorganizar as 
instituições nacionais em geral e segregar as funções 
da Geologia e Geografia da Engenharia em específi-
co. A presente iniciativa culminou na criação, dentre 
outros órgãos, do:

Regulamento do Serviço Geográfico, que passa-
va a ser delegado ao Exército, por força do Decreto n. 
21.883, de 29 de setembro de 1932;

Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil; do 
Instituto Biológico Federal; do Instituto de Meteorolo-
gia, Hidrometria e Ecologia Agrícola; e do Instituto de 
Química, todos por força do Decreto n. 22.508, de 27 
de fevereiro de 1933;

Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM, vinculado ao Ministério da Agricultura; por for-
ça do Decreto n. 24.648, de 10 de julho de 1934; e do

Instituto Nacional de Estatística – INE, por força 
do Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934. Interes-Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934. Interes-
sante notar que o serviço censitário, o demográfico e 
o econômico estariam sob responsabilidade do Minis-
tério da Justiça e Negócios Interiores (art. 3°, § 2º, I).

Assim, o Brasil se sofisticava e impunha a ne-
cessidade de novos instrumentos de gestão pública 
do território, criando uma espécie de antessala para 
o uso das informações geoespaciais como políticas 
públicas. Com o advento do Estado Novo, bem como 
da Constituição Federal de 1937, pela primeira vez 
se busca identificar regionalidades, por intermédio de 
agrupamentos municipais para instalação, exploração e 
administração de serviços públicos comuns. Esta Carta 
Magna aproximou a Geografia das questões econômi-
cas e sociais, formando parte do tripé de atribuições 
do Conselho da Economia Nacional.

A Constituição de 1937 possibilitou a criação do 
Conselho Brasileiro de Geografia, criado por força do 
Decreto n. 1.527, de 1937, e orientado por uma lógica 
internacional e outra nacional. Havia o interesse de que 
o Brasil fizesse parte da União Geográfica Internacional, 
bem como a necessidade de constituir um organismo 
de cooperação das atividades geográficas brasileiras.

Este dispositivo legal permitiu que o presidente 
Getúlio Vargas se utilizasse dos preceitos internacionais 
e nacionais para criar o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, em 26 de janeiro de 1938. Por 
intermédio do Decreto-Lei n. 311, de 02 de março de 
1938, também conhecida como a “Lei Geográfica do 
Estado Novo”, houve a criação de política de divisão 
territorial regional para dirimir conflitos e utilizar como 
instrumento de manuseio de dados estatísticos. Eram 
conceitos que misturavam critérios geográficos, car-
tográficos e jurídicos com a finalidade de harmonizar 
as competências federativas por intermédio de divisão 
territorial.

O IBGE estava concebido, o primeiro censo já 
estava previsto para acontecer em 1940, por força do 
Decreto-Lei n. 237, de 2 de fevereiro de 1938, e havia 
a previsão jurídica de que a dinâmica territorial interna 
seria aperfeiçoada. Mas o país entraria na Segunda 
Grande Guerra no início da década de 1940 e inicia-
ria uma série de dificuldades institucionais, de forma 
que o serviço de Geografia e Cartografia do IBGE so-
mente seria criado pelo Decreto-Lei n. 6.828, de 25 
de agosto de 1944.

A Constituição Federal de 1946 pode ser consi-
derada como um momento de inflexão da infraestrutura 
nacional, notadamente a cartográfica. No governo do 
presidente Dutra, foram fixadas as normas para a uni-
formização da cartografia brasileira. O Decreto-Lei n. 
9.210, de 29 de abril de 1946, autorizou alguns órgãos 
com competência necessária para produzir cartas, quais 
sejam: o Conselho Nacional de Geografia, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística e o Serviço Ge-
ográfico do Exército. Para tanto, as normas técnicas 
referentes ao preparo das cartas hidrográficas ficaram 
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a cargo da Diretoria de Navegação da Marinha, sendo 
aquelas aeronáuticas sob responsabilidade da Diretoria 
de Rotas Aéreas da Aeronáutica. Por fim, as normas 
técnicas relativas às cartas geológicas e climatológi-
cas ficaram, respectivamente, sob responsabilidade 
da Divisão de Geologia e Mineralogia e do Serviço de 
Meteorologia do Ministério da Agricultura. A Lei n. 960, 
de 8 de dezembro de 1949, disciplinou, pela primei-
ra vez, as atividades de aerolevantamento no Brasil, 
fixando competência para a União e para algumas 
empresas privadas.

Segundo o IBGE, as transformações econômico-
-sociais ocorridas nas década de 1950 e a primeira 
metade da de 1960 impuseram a revisão das divisões 
regionais, utilizando como base características de ho-
mogeneidade de produção. A Geografia produzida pelo 
IBGE se afastava dos propósitos iniciais de revitalizar 
municípios ou atuar na redivisão territorial, de forma 
que passava a atuar com foco nos aspectos sócio-eco-
nômicos. Os censos de 1950 e 1960 ocorreram dentro 
das prioridades nacionais daqueles momentos. Sob a 
ótica legal, não foi um período de grandes inovações 
metodológicas ou de alteração das funções do IBGE, 
mas de constante valorização de suas atribuições e 
contínuo aprimoramento institucional.

As grandes inovações retornaram com o Regime 
Militar de 1964, que tinha como um de seus discursos 
a necessidade de planejar o país, com importante re-
percussão no setor cartográfico. Com a Constituição 
de 1967, iniciam-se as preocupações com o desenvol-
vimento nacional (art. 8º) e com o Congresso Nacional 
podendo dispor sobre planos e programas nacionais 
e regionais (art. 46). Ato contínuo, a Carta outorgada 
inovou ao empregar o conceito de região para institu-
cionalizar dotações plurianuais para a execução dos 
planos de valorização das regiões menos desenvolvi-
das do País (art. 65) e para estabelecer regiões metro-
politanas, compostas por municípios que integravam 
a mesma comunidade sócio-econômica, mesmo com 
vinculação administrativa distinta. 

Para alcançar os objetivos constitucionais, houve 
uma aproximação com os Estados Unidos na área car-
tográfica. No biênio 1966/1967, o Presidente Castelo 
Branco estabeleceu grupo de trabalho para definir as 
Diretrizes e Bases da Política Cartográfica Nacional, 
que culminou no Acordo Brasil – Estados Unidos Sobre 
Serviços Cartográficos – CMEABEUSC. A justificativa 
para tanto é que o desenvolvimento econômico e social 
do país estava atrelado à segurança nacional. Assim, 
em fevereiro de 1967 foram publicados dois Decretos-
-Lei que conferiram novos parâmetros a Geografia e a 
Cartografia nacional:

(i) Decreto-Lei n. 161, de 13 de fevereiro 
de 1967: Autorizou a instituição da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– Fundação IBGE; do Plano Nacional de Es-
tatística; e do Plano Nacional de Geografia e 
Cartografia Terrestre; e

(ii) Decreto-Lei n. 243, de 28 de fevereiro 
de 1967: Fixou as Diretrizes e Bases da Carto-
grafia Brasileira, criando o sistema único, cha-
mado Sistema Cartográfico Nacional – SCN, 
sujeito à disciplina de planos e instrumentos 
de caráter normativo; e a Comissão de Carto-
grafia (COCAR), órgão do IBGE incumbido de 
coordenar a execução da Política Cartográfica 
Nacional, constituído por representante do Mi-
nistério da Marinha, da Guerra, da Aeronáuti-
ca, da Agricultura, das Minas e Energia e da 
Associação Nacional de Empresas de Aero-
fotogrametria.

Assim, a representação do território brasileiro 
seria realizada por cartas, elaboradas seletiva e pro-
gressivamente, consoante prioridades conjunturais, 
segundo os padrões cartográficos terrestre, náutico e 
aeronáutico. Por sua vez, os levantamentos cartográ-
ficos sistemáticos seriam apoiados obrigatoriamente 
em sistema plano-altimétrico único, de pontos geodési-
cos de controle, materializados no terreno por meio de 
marcos, pilares e sinais, constituídos na forma da lei.

Este sistema cartográfico permitiu considerável 
desenvolvimento da infraestrutura cartográfica do país, 
contribuindo sensivelmente em projetos estruturantes, 
como as hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, a Ponte Rio-
-Niterói, a rodovia Transamazônica, dentre outros. Pode-
-se afirmar que, concomitante ao “Milagre Econômico”, 
o Brasil teve o auge de sua produção cartográfica, 
decorrente da modernização dos equipamentos e dos 
processos de produção.

Posteriormente, o Decreto n. 89.817, de 20 de 
junho de 1984, estabeleceu as Instruções Regulado-
ras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, de 
forma a criar, após homologação do COCAR, a Co-
letânea Brasileira de Normas Cartográficas, foi peça 
fundamental de um sistema codificado de Geografia.

Esse modelo de Geografia e Cartografia, baseado 
na forte centralização do planejamento, com grande 
produção cartográfica, imporia novos paradigmas após 
a Constituição de 1988. Atualmente, para as Geociên-
cias, as competências da União para organizar e manter 
os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 
cartografia de âmbito nacional estão expostas no artigo 
21, inciso XV, CF, que ainda reserva como privativo da 
União legislar sobre sistema estatístico, cartográfico e 
geológico (art. 22, XVIII, CF) e a faculta articular sua 
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ação em um mesmo complexo geoeconômico para 
reduzir desigualdades regionais (art. 43, CF). 

Estas são as bases para justificar a atuação es-
tatal nas geotecnologias em geral e aplicar a corrente 
doutrinária do Geodireito em específico, para compre-
ender as repercussões jurídicas desta interdisciplina-
ridade perante as Geociências, aqui compreendida 
naquilo que concerne a Cartografia, a Geografia e o 
Direito. A corrente doutrinária do Realismo Jurídico 
anglo-saxão do Law & Geography fornece relevantes 
contribuições no sentido de se buscar um sistema 
Cartografia-Norma, uma vez que a Cartografia cada 
vez mais reforça sua função enquanto instrumento de 
desenvolvimento de políticas públicas.

Neste sentido, o realinhamento na governança 
cartográfica brasileira após a Constituição de 1988 foi 
iniciada com a criação da Comissão Nacional de Car-
tografia – CONCAR, sob a tutela do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, por força do Decreto 
s/n., de 10 de maio de 2000, e do Decreto n. 4.781, 
de 16 de julho de 2003. Era a adequação das normas 
cartográficas ainda com tímidos resultados práticos, 
em que pese o planejamento estratégico da CONCAR 
estar vigente desde 2005. Sua principal iniciativa é a 
viabilização da Infraestrutura Nacional de Dados Es-
paciais – INDE que, instituída pelo Decreto n. 6.666, 
de 27 de novembro de 2008, é definida como conjunto 
integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e pro-
cedimentos de coordenação e monitoramento; padrões 
e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, 
o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a 
disseminação e o uso das Informações Geoespaciais 
de origem federal, estadual, distrital e municipal.

Logo, ao analisarmos o artigo 21, inciso XV, CF, 
que reserva como privativo da União legislar sobre 
sistema estatístico, cartográfico e geológico, percebe-
-se que o sistema estatístico e o geológico tem uma 
governança instituída e consolidada desde a década 
de 1930. Independentemente da necessidade de apri-
moramentos, o sistema estatístico é gerido pela União 
por meio do IBGE, sendo o sistema geológico de res-
ponsabilidade do Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM. O mesmo não ocorre com a infraes-
trutura cartográfica, que é gerida pelo CONCAR, sem 
personalidade jurídica, fato que dificulta o desenvolvi-
mento da infraestrutura cartográfica brasileira no que 
concerne as atividades de regulação e fiscalização.

Este modelo colegiado de gestão cartográfica tem 
produzido retrabalhos pelos órgãos da União, gerando 
ineficiência administrativa, principalmente pelo fato de 
não haver um órgão, com personalidade jurídica, apto 
a regular e fiscalizar estas iniciativas. Há diversas polí-
ticas públicas em nível federal que buscam a intensifi-

cação do emprego das geotecnologias. Há ao menos 
três iniciativas que merecem destaque, em que pesem 
se encontrar em níveis distintos de aprimoramento da 
política pública:

A Lei n. 10.267, de 2001, que tornou obrigatório 
o georreferenciamento para desmembramento, parce-
lamento ou remembramento de imóveis rurais. A grila-
gem, prática secular no Brasil, encontrara uma forma 
eficaz de ser combatida: pela latitude e a longitude, 
consubstanciadas no Direito, que conferiu as imagens 
aerométricas força normativa para o caso concreto.

A Lei nº 12.608, de 2012, que obriga a União 
a instituir cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos, bem como obriga os mu-
nicípios a elaborar mapeamento contendo as áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos, bem como elaborar carta 
geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo 
diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos 
novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento 
de agregados para a construção civil.

A Lei n. 12.651, de 2012, conhecida como Código 
Florestal, que contempla o uso do georreferenciamento 
para fixar critério espacial na Reserva Legal, no Pro-
grama de Regularização Ambiental – PRA, no Plano 
de Suprimento Sustentável – PSS, na Cota de Reser-
va Florestal – CRA e no instituto da servidão florestal.

As propostas partem do pressuposto de que a 
cartografia e as informações geoespaciais no Brasil 
tem se tornado complexa e compartilhada entre di-
versas instituições, o que se comprova nas quase 65 
mil cartas nas escalas de 1:25.000 a 1:250.000, que 
refletem 8,5 milhões de km² com diversos enfoques 
de políticas públicas multifinalitárias.

Logo, a governança setorial pode estar demons-
trando esgotamento frente às diversas demandas que 
têm surgido. Estudos de Direito Comparado apontam 
que os Institutos Geográficos, enquanto fundações e 
como observado na realidade ibérica, latino-americana 
e francófona, encontram dificuldades de organizar a 
cartografia em países de grandes extensões territoriais 
e que envolvam questões federativas. Por outro lado, o 
modelo de agência, típico na realidade anglo-saxã, na 
Alemanha e na Rússia, por terem uma governança se-
melhante a uma autarquia, regulando e fiscalizando os 
serviços cartográficos, demonstram uma performance 
mais adequada para atendimento destas demandas. A 
título ilustrativo, segue abaixo tabela com a estrutura 
cartográfica adotada pelos países europeus, incluindo 
seu nome original e sua tradução para o idioma inglês:
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Afinal, políticas públicas multifinalitárias envolvem 
conflitos de interesses entre diversos segmentos da 
sociedade, de forma a demandar um órgão específico 
para realizar este ordenamento da infraestrutura car-
tográfica. No Brasil, em uma realidade na qual o novo 
Código Florestal aponta 13 itens de interesse geoes-
pacial, a Agência Nacional de Energia Elétrica deseja 
elaborar um SIG Regulatório e os municípios passam 
a ser obrigados a ter cartas geotécnicas, precisa ha-
ver regras claras e um órgão autárquico para funcionar 
como maestro destas iniciativas.

Para dar a organicidade ao setor de cartografia e 
de informações geoespaciais, importantíssimo ao de-
senvolvimento e aprimoramento das políticas públicas 
nacionais, o presente projeto de lei propõe o aprimo-
ramento do Sistema Cartográfico Nacional, de forma a 
eficientizar a gestão sobre a cartografia e as informações 
geoespaciais brasileira. Como reflexo dessa governança, 
espera-se aprimorar a infraestrutura cartográfica ante 
os desafios do século XXI, bem como garantir aos con-
sumidores acesso e qualidade da informação.

Imprescindível se torna, no sistema proposto, 
compor as diversas atividades cartográficas e de in-
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formações geoespaciais. Para tanto, foi proposto: (i) 
manter as instâncias de cartografia que atualmente 
se encontram em um ministério único (Defesa); (ii) 
reorganizar em uma nova agência a cartografia e as 
informações geoespaciais, com poderes de regulação 
e de fiscalização, conferindo uma espécie de “maestro” 
para todas as iniciativas cartográficas que têm sido 
produzidas pelos mais diferentes órgãos públicos, em 
todas as esferas civis, e (iii) criar um ente suprainsti-
tucional, que discuta as competências cartográficas 
como um todo, seja militar ou civil, função destinada 
ao Conselho Nacional de Cartografia e de Informação 
Geoespacial – CONCAR.

Importante destacar que a Comissão Nacional de 
Cartografia – CONCAR será extinta neste novo modelo, 
sendo que suas atribuições seriam destinadas parte 
ao Conselho Nacional de Cartografia e da Informação 
Geoespacial – CONCAR, no que se refere ao desen-
volvimento de política pública cartográfica, e parte a 
Agência Nacional de Cartografia e da Informação Geo-
espacial – ANCAR, naquilo que concerne a regulação, 
fiscalização, mediação e gestão da INDE. Propõe-se 
que o novo CONCAR fique alocado na Casa Civil, uma 
vez que envolverá discussões militares (Ministério da 
Defesa) e civis (demais ministérios que tenham ativi-
dades que produzam cartografia).

A transformação do CONCAR em Conselho de 
Estado, bem como a criação da ANCAR, segue a ten-
dência do observado em diversos setores da indústria 
nacional. Esta configuração pode ser observada: (i) 
no setor energético, que conta com o Conselho Na-
cional de Política Energética (CNPE) enquanto órgão 
de assessoramento do Presidente da República, e 
com duas agências reguladoras (Aneel e ANP); (ii) no 
setor espacial, que tem o Conselho Nacional de Polí-
ticas Espaciais e a Agência Espacial Brasileira (AEB) 
como instrumentos de governança; (iii) no setor de 
transportes, com o Conselho Nacional de Integração 
de Políticas de Transporte, que contempla três agên-
cias (ANTT, Antaq e ANAC); dentre outros exemplos 
no meio ambiente, propriedade intelectual etc.. 

Para manter as atividades fiscalizatórias da AN-
CAR, sua receita será formada por: (i) recursos or-
dinários do Tesouro Nacional consignados no Orça-
mento Fiscal da União e em seus créditos adicionais, 
transferências e repasses que lhe forem conferidos; 
(ii) produto da venda de publicações, material técnico, 
dados e informações, inclusive para fins de licitação 
pública, de emolumentos administrativos e de taxas 
de inscrição em concurso público; (iii) rendimentos de 
operações financeiras que realizar; (iv) recursos pro-
venientes de convênios, acordos ou contratos celebra-
dos com entidades, organismos ou empresas, públicos 

ou privados, nacionais ou internacionais; (v) doações, 
legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados; (vi) valores apurados na venda ou aluguel 
de bens móveis e imóveis de sua propriedade; (vii) re-
ceita proveniente de penalidades aplicadas a empresas 
registradas e/ou homologadas; e (viii) outros recursos 
captados ou que lhe venham a ser destinados.

Logo, os princípios e preceitos acima possibilitam 
iniciar uma cultura regulatória na infraestrutura carto-
gráfica brasileira, necessidade já percebida em outros 
segmentos da indústria e que possibilita reforçar a in-
dividualização de direitos e deveres do governo, das 
empresas e dos cidadãos.

Neste sentido, preocupado com estas questões 
sensíveis ao país, iniciei uma busca, pela Frente Par-
lamentar em Defesa da Infraestrutura, por criar um 
marco regulatório para a infraestrutura cartográfica. 
Encontramos uma excelente receptividade da comu-
nidade cartográfica em específico e geocientífica no 
geral, envolvendo profissões como a Engenharia Carto-
gráfica, Agrimensura, Geografia, Topografia, Geodésia, 
Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, Posicionamento 
por Satélite e Sistemas de Informações Geográficas.

Tivemos a oportunidade de realizar no dia 7 de 
agosto de 2012, audiência pública pela Frente Parla-
mentar em Defesa da Infraestrutura, no Plenário Milton 
Santos, nosso patrono da Geografia brasileira, com a 
presença dos Senhores Deputados Eduardo Sciarra, 
Irajá Abreu e Ronaldo Benedet.

Compuseram a mesa o general Pedro Ronalt 
Vieira, diretor do Serviço Geográfico do Exército, e o 
senhor Luiz Ugeda Sanches, advogado e presidente do 
Instituto Geodireito – IGD, incentivadores de primeira 
hora desta iniciativa, que contribuíram tecnicamente 
para a edificação de nossas conclusões.

Tivemos uma participação ativa e qualificada da 
comunidade geocientífica, envolvendo o envio de re-
presentantes da Agência Nacional de Águas – ANA, 
órgãos de imprensa, a SINAENCO – Sindicato Nacio-
nal de Engenheiros e Arquitetos, na pessoa do seu 
secretário-executivo, senhor Antônio José Ferreira da 
Trindade, bem como do Departamento de Geografia 
da UnB – Universidade de Brasília.

Provocamos uma intensa discussão, de forma 
a abrirmos período para receber sugestões. Após di-
versas manifestações, consolidamos um projeto de lei 
que possa regulamentar os arts. 21, XV, e 22, XVIII, 
da Constituição Federal, de forma a criar o Código 
Cartográfico Nacional, criar a Agência Nacional de 
Cartografia e da Informação Geoespacial – ANCAR e 
dar outras providências.

Senhores deputados, no futuro todos os bancos 
de dados serão geoespaciais, o que por si só justifica a 
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criação da Agência Nacional de Cartografia e da Infor-
mação Geoespacial – ANCAR. Hoje todos somos enti-
dades georreferenciadas, seja o telefone celular, seja 
veículos com GPS, seja pelas redes sociais, seja pela 
internet. Precisamos criar políticas públicas compatíveis 
com a necessidade de que este georreferenciamento 
tenha uma base cartográfica e informações geoespa-
ciais confiáveis, para não induzir os cidadãos a erro.

Afinal, se um cidadão tem o direito de ir e vir, 
ele precisa saber para onde e como, e neste sentido 
o georreferenciamento tem um papel primordial, con-
forme expusemos.

Muito obrigado.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – 

Deputado Arnaldo Jardim, (PPS/SP).

PROJETO DE LEI Nº 5.069, DE 2013 
(Do Sr. Eduardo Cunha e outros)

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. O Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940 (Código Penal) passa a vigorar acrescido 
do art. 127-A, com a seguinte redação: 

 “Anúncio de meio abortivo ou induzi-
mento ao aborto 

Art. 127-A. Anunciar processo, substância 
ou objeto destinado a provocar aborto, induzir 
ou instigar gestante a usar substância ou obje-
to abortivo, instruir ou orientar gestante sobre 
como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer 
auxílio para que o pratique, ainda que sob o 
pretexto de redução de danos: 

Pena: detenção, de quatro a oito anos. 
§ 1º. Se o agente é funcionário da saú-

de pública, ou exerce a profissão de médico, 
farmacêutico ou enfermeiro: 

Pena: prisão, de cinco a dez anos. 
2º. As penas aumentam-se de um terço, 

se é menor de idade a gestante a que se indu-
ziu ou instigou o uso de substância ou objeto 
abortivo, ou que recebeu instrução, orientação 
ou auxílio para a prática de aborto.” 

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

Justificação

A legalização do aborto vem sendo imposta a todo 
o mundo por organizações internacionais inspiradas 
por uma ideologia neo-maltusiana de controle popula-
cional, e financiadas por fundações norte-americanas 
ligadas a interesses super-capitalistas. 

A pressão internacional financiada pelas gran-
des fundações se iniciou em 1952 quando o Popula-
tion Council, instituído pela família Rockefeller, decidiu 
iniciar um trabalho de longo prazo com o objetivo de 
obter o controle demográfico dos países considerados 
subdesenvolvidos. Paulatinamente, sob a coordenação 
intelectual do Population Council, outras importantes 
entidades, como a Rockefeller Foundation, a Ford 
Foundation, o Population Crisis Comitee, a Universida-
de John Hopkins, o Milbank Memorial Fund, a Mellon 
Foundation, a Hewlett Foundation, e depois destas 
muitas outras, foram se somando ao ambicioso projeto. 

Inicialmente, a tática era desenvolver um intenso 
lobby junto ao governo dos Estados Unidos para que 
este reconhecesse a assim chamada explosão demo-
gráfica como um problema de segurança nacional, a 
ser resolvido pelo próprio governo norte-americano. 

Vinte anos mais tarde, os frutos deste lobby co-
meçaram a aparecer, quando, sob a presidência de 
Nixon, o crescimento populacional dos países consi-
derados subdesenvolvidos tornou-se uma verdadeira 
paranóia para o governo norte-americano. Em uma 
significativa mensagem dirigida ao Congresso, em 18 
de julho de 1969, Nixon afirmou: 

“Em 1830 havia um bilhão de pessoas 
no planeta Terra. Em 1930 havia dois bilhões, 
e em 1960 já havia três bilhões. Hoje a popu-
lação mundial já está em três bilhões e meio 
de habitantes. Foram necessários milhares de 
anos para produzir o primeiro bilhão, o bilhão 
seguinte demorou um século, o terceiro veio 
em trinta anos, o quarto demorará apenas 
quinze. No final deste século a Terra conterá 
provavelmente mais de sete bilhões de seres 
humanos. E depois deste tempo cada nova adi-
ção de um bilhão não demorará mais que uma 
década. No ano 2000 o oitavo bilhão somar-
-se-á em somente mais cinco anos e daí para 
frente cada bilhão adicional em um tempo cada 
vez mais curto. Quero dirigir esta mensagem 
ao Congresso dos Estados Unidos sobre as 
dimensões internacionais do problema popu-
lacional e acrescentar a estas considerações 
quais serão as conseqüências internas para 
os Estados Unidos.” 
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O Congresso daquele país, então, passou a libe-
rar verba para a USAID (Agência de Desenvolvimento 
Internacional dos Estados Unidos) em quantias cada 
vez maiores, para pôr em execução o mais arrojado 
plano de controle populacional já concebido na His-
tória. Foram liberados mais de 1 bilhão e 300 milhões 
de dólares durante cerca de uma década, em alguns 
períodos à base de 250 milhões de dólares por ano. 
O vulto desse investimento levou-o a ser qualificado 
por seu próprio diretor, o dr. Reimert Ravenholt, de “o 
maior programa de ajuda externa já desenvolvido pelo 
governo dos Estados Unidos em toda a sua história 
depois do Plano Marshall”. 

Ravenholt, Reimert T.: Foremost Achievements 
of USAID’s Population Program 
http://www.ravenholt.com/population/Foremost.zip 
O plano de controle populacional mundial posto 

em execução pela USAID na década de 1970 abrangia 
o encorajamento da prática do aborto em todos os paí-
ses considerados subdesenvolvidos, mesmo naqueles 
em que a legislação proibia tal prática. Investiu-se di-
nheiro na pesquisa tecnológica para o desenvolvimento 
de novos equipamentos para praticar aborto, os quais 
foram distribuídos a milhares de médicos de mais de 
70 países da América Latina, da África e da Ásia. Ra-
venholt estima que hoje, somando os aparelhos para 
a prática do aborto distribuídos pela USAID durante 
a década de 1970, e depois pelo Ipas (uma ONG in-
ternacional que continuou esse trabalho), já teriam 
sido distribuídos mais de três milhões de equipamen-
tos para aborto nos países da América Latina, África 
e Ásia. A USAID desenvolveu e forneceu em países 
como Bangladesh, de fortes raízes islâmicas e onde 
o aborto continua ilegal, não apenas os equipamen-
tos, mas também toda a infra-estrutura existente para 
a prática do aborto no país (cf. RAVENHOLT, op. cit.). 

As substâncias abortivas, como o misoprostol (po-
pularmente conhecido como citotec), que hoje são ilegal-
mente traficadas no Brasil e em toda a América Latina 
para fins de aborto por automedicação, também foram 
desenvolvidas pela USAID, a partir de uma descoberta 
de médicos suecos, segundo afirmações constantes de 
relatórios recentemente publicados por Ravenholt (cf. 
http://www.ravenholt.com/). Os agentes da USAID pouco 
se preocupavam com os riscos decorrentes da automedi-
cação. Para Ravenholt, o importante é que se tratava de 
“uma nova penicilina, que iria curar a doença da explo-
são populacional” e, em seus comentários mais recentes, 
gaba-se de que no Brasil as novas drogas desenvolvidas 
graças à USAID estão sendo amplamente traficadas e 
usadas, na ilegalidade, para a prática do aborto. 

Ravenholt, Reimert T.: Entrevista concedida a 
Rebecca Sharpless. 

In: Population and Reproductive Health – Oral 
History Project 

Sophia Smith Collection, Smith College, Northamp-
ton, 18-20 jul. 2002 

http://www.smith.edu/libraries/libs/ssc/prh/tran-
scripts/ravenholt-trans.html4

A USAID, em parceria com a Universidade John 
Hopkins, foi ainda a principal patrocinadora dos pro-
gramas de esterilização forçada a que foram subme-
tidas mulheres de diversos países da América Latina, 
da África e da Ásia na década de 1970. 

Ravenholt, Reimert T.: Overseas Use of Surgical 
Laparoscopy for Fertility Management. USAID, 

1979 
http://www.ravenholt.com/population/overseas.

use.zip 
O trabalho de lobby das poderosas entidades in-

teressadas no controle populacional culminou com a 
apresentação, durante a presidência de Gerald Ford, 
do famoso Relatório Kissinger, em que propunha o con-
trole demográfico mundial como matéria de segurança 
nacional dos Estados Unidos e em que se afirmava 
que nenhum país jamais conseguiu reduzir a taxa de 
crescimento populacional sem ter recorrido ao aborto. 

A partir de meados da década de 1970, todo esse 
esforço do governo norte-americano para o controle da 
população mundial começou a despertar resistências, 
tanto externamente, por parte de governos dos países 
pobres, quanto internamente, pela ação de grupos cris-
tãos cada vez mais influentes na política norte-ame-
ricana. As poderosas fundações dos Estados Unidos, 
vinculadas a grupos supercapitalistas transnacionais, 
que eram o verdadeiro cérebro por trás do trabalho da 
USAID, compreenderam que dentro de poucos anos 
a oposição crescente acabaria por inviabilizar todo o 
empreendimento. 

Em 1974, a direção das organizações Rockefel-
ler, em conjunto com sociólogos da Fundação Ford, 
formularam uma nova tática na estratégia para o con-
trole da população mundial. Os meios para a redução 
do crescimento populacional, entre os quais o abor-
to, passariam a ser apresentados na perspectiva da 
emancipação da mulher, e a ser exigidos não mais 
por especialistas em demografia, mas por movimen-
tos feministas organizados em redes internacionais de 
ONG’s sob o rótulo de “direitos sexuais e reprodutivos”. 

Neste sentido, as grandes fundações enganaram 
também as feministas, que se prestaram a esse jogo 
sujo pensando que aquelas entidades estavam real-
mente preocupadas com a condição da mulher. 

À tática dos direitos sexuais e reprodutivos veio 
juntar-se, nos últimos tempos, a da redução de danos, 
com o fito de driblar a ilegalidade do aborto. Por re-
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dução de danos se entende um conjunto de medidas 
para atenuar os riscos de um problema que suposta-
mente não se consegue superar ou diminuir. Todavia, em 
nome da redução de danos já se está fazendo orientação 
e indução a condutas que são elas próprias criminosas 
ou nocivas à saúde.

Ao que tudo indica, a redução de danos está para 
tornar-se a mais nova tática das organizações transna-
cionais neomalthusianas na grande estratégia de impor a 
redução demográfica aos países da América Latina, Ásia 
e África. Em agosto de 2005, o Conselho Populacional, 
a principal entre as organizações dos Rockefeller que se 
dedicam à promoção do aborto e do controle populacio-
nal, juntamente com a IPPF (International Planned Pa-
renthood Federation, proprietária de 20% das clínicas de 
aborto dos Estados Unidos, e representada no Brasil pela 
BEMFAM), realizou um congresso na Cidade do México 
sobre “os desafios do aborto inseguro na América Latina”, 
com a presença de mais de 70 participantes do México, 
Brasil e Peru, em que, além de aumentar o acesso aos 
serviços de aborto seguro na região, foi apresentado um 
painel com uma “revisão da experiência obtida em mais 
de 10.000 abortos por meio de medicamentos em uma 
clínica clandestina da América Latina”. O painel é referido 
no sítio eletrônico da ONG que o apresentou, Gynuity. 

Recent Meetings and Panels – 2005 
http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_

Arch_2005.html 
O encontro se concluiu com a decisão de criar um 

Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro. A 
fundação deste Consórcio se efetivou em maio de 2006, 
no Peru, em um evento de que participaram 50 represen-
tantes de 13 países, dentre provedores de aborto (sic), 
pesquisadores e organizações feministas. 

Recent Meetings and Panels – 2006 
http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_

Arch_2006.html 
Ainda em 2005, o governo britânico, a que logo em 

seguida se somaram os governos da Dinamarca, Sué-
cia, Noruega e Suíça, constituíram um fundo internacio-
nal conhecido como SAAF (Safe Abortion Action Fund), 
para financiar projetos de aborto seguro nos países sub-
desenvolvidos. Para gerenciar a aplicação da verba foi 
chamada a IPPF. 

Safe Abortion Action Fund 
http://content.ippf.org/output/ORG/files/13873.pdf 
Em 18 de maio de 2007, a IPPF anunciou que a 

direção do SAAF liberou 11 milhões de dólares para fi-
nanciar 45 projetos em 32 países para a implantação de 
programas de “aborto seguro”. 

Safe Abortion Action Fund awards $ 11.1m to re-
duce unsafe abortion 

http://www.ippf.org/en/Whatweo/Abortion/
Safe+Abortion+Action+Fund 

+awards+111m+to+reduce+unsafe+abortion.htm 
De todos os fatos narrados neste arrazoado, pode-

-se tirar três conclusões:
a) As poderosas entidades internacionais e super-

capitalistas, interessadas numa política neomalthusiana 
de controle populacional, não hesitam em fomentar o 
aborto ilegal para alcançar seus objetivos; 

b) desde a década de 1970, os meios para o con-
trole e redução da população mundial passaram a ser 
apresentados com uma roupagem feminista, sob o pa-
radigma dos chamados “direitos sexuais e reprodutivos”; 

c) a redução de danos tem todas as condições para 
tornar-se a nova tática a ser empregada no fomento do 
aborto ilegal. 

Em vista destas constatações, percebe-se que o sis-
tema jurídico brasileiro encontra-se mal aparelhado para 
enfrentar semelhante ofensiva internacional, contrária aos 
desejos da maioria esmagadora do povo brasileiro, que 
repudia a prática do aborto, conforme verificado pelas 
mais diversas pesquisas de opinião. Trata-se, ainda, de 
garantir a máxima efetividade às normas constitucionais, 
que preceituam a inviolabilidade do direito à vida. Urge, 
portanto, uma reforma legislativa que previna a irrupção 
de um sério problema de saúde pública. 

A legislação vigente considera o anúncio de meio 
abortivo como simples contravenção, o que leva a não 
ser priorizada a atuação a respeito por parte dos ór-
gãos policiais, apesar do intenso tráfico ilícito que pode 
mesmo ser verificado pela Internet. Por outro lado, a 
lei não prevê penas específicas para quem induz a 
gestante à prática do aborto, mesmo quando se trata 
de menor. O preenchimento destas lacunas do siste-
ma jurídico sobreleva-se em importância em face das 
circunstâncias já expostas. 

Assim sendo, propõe-se a inclusão do art. 127-A 
ao Código Penal, com penas específicas para prevenir 
o recrudescimento da prática do aborto ilegal. O ar-
tigo também introduz uma figura qualificada quando 
o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce 
a profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro, 
uma vez que essas categorias estão mais gravemente 
obrigadas a proteger a vida e a saúde da população, e 
um aumento de pena quando a gestante induzida ao 
aborto é menor de idade.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Eduardo Cunha, Isaias Silvestre, João 
Dado, Andre Moura, Arolde de Oliveira, Padre Ton, 
Arnaldo Faria de Sá, Aureo, Rodrigo Maia, Lincoln 
Portela, João Campos, Roberto de Lucena, Marcos 
Rogério e José Linhares.
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PROJETO DE LEI Nº 5.078, DE 2013 
(Do Sr. Professor Sérgio de Oliveira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos hospitalares, públicos e 
privados, fornecerem informações sobre o 
tipo de internação e a condição do paciente 
de Unidades de Terapia Intensiva – UTI, e 
dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
2.236/2007.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos hospitalares, públicos 

e privados, devem fornecer informações, dados esta-
tísticos e comparativos sobre a condição do paciente 
internado em Unidades de Terapia Intensiva – UTI.

§ 1º O tipo de internação do paciente diz respeito 
ao sistema a que se vincula, considerando como tal o 
Sistema Único de Saúde, a vinculação aos planos de 
saúde e a internação particular.

§ 2º As informações coletadas nos estabeleci-
mentos hospitalares deverão ser encaminhadas ao 
Ministério da Saúde, sem prejuízo das demais infor-
mações de saúde já previstas em Lei.

Art 2º Cabe ao Ministério da Saúde criar banco 
de dados ou adequar os existentes para efeitos de 
controle e fiscalização ou implementação de políticas 
públicas de saúde.

Art. 3º As informações consolidadas pelo Minis-
tério da Saúde serão atualizadas e divulgadas perio-
dicamente, conforme regulamentação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação

O presente Projeto de Lei tem o escopo de evitar 
os estarrecedores acontecimentos divulgados pela im-
prensa nos últimos dias, dando conta de que pacien-
tes que pagavam pela internação eram tratados com 
cuidados diferenciados em relação aos do Sistema 
Único de Saúde.

Entendemos que as informações sobre o tipo e o 
prazo médio de internação, entre outras, podem coibir 
atitudes criminosas de profissionais que deveriam ter a 
missão de cuidar da saúde população de modo impes-
soal, sem preferências sobre quem deve morrer ou viver.

Com essas informações, uma análise adequa-
da poderá comprovar eventuais discrepâncias entre o 
tempo de internação, a taxa de recuperação, a qua-
lidade do tratamento e a mortalidade de cada grupo 
nas Unidades de Terapia Intensiva – UTI.

Sabemos que o Ministério da Saúde tem sistemas 
precisos e avançados sobre os pacientes das redes 

hospitalares pública e privada. Entretanto, é indispensá-
vel sistematizar e disponibilizar esses dados, de forma 
simplificada, para não pairar dúvidas sobre a integri-
dade da grande maioria dos profissionais de saúde.

Cabe ressaltar que o segmento é tão sensível que um 
único profissional mal intencionado dentro de um hospital 
pode provocar danos irreparáveis aos pacientes e às famí-
lias, bem como à própria credibilidade de todo o sistema.

Conclamo os Nobres Colegas Parlamentares a 
apoiar nossa iniciativa, pois é urgente a necessida-
de de implantar medidas eficientes para impedir que 
inocentes sejam condenados apenas por não terem 
recursos vultosos à disposição ao serem internados.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Professor Sérgio de Oliveira, PSC-PR.

PROJETO DE LEI Nº 5.089, DE 2013 
(Da Sra. Liliam Sá)

Dispõe sobre a vedação de descarte 
de lixo em praias, rodovias, rios, ruas, pra-
ças e logradouros públicos.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e desenvolvimento sustentável e consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade obrigar todos os 

cidadãos a cooperarem com a limpeza pública, não des-
cartando lixo nas ruas, praias e logradouros públicos.

Art. 2º É proibido jogar lixo de qualquer natureza 
em praias, rodovias, rios, ruas, praças e logradouros 
públicos, observados os dispostos na lei nº 12.305, de 
agosto de 2010.

Art. 4º Os locais constantes no caput do art. 2º 
deverão dispor de recipientes para lixo, em quantidade 
e tamanho adequados e instalados em locais visíveis.

Art. 3º A fiscalização compete:
I – nas áreas urbanas e praias, às prefeituras 

municipais; podendo estabelecer multa para quem 
descumprir esta Lei;

II – nas rodovias, aos órgãos responsáveis pela 
sua manutenção;

Art. 4º O valor arrecadado com as multas será 
destinado à limpeza urbana.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Todo verão é a mesma coisa, sol forte, praia 
cheia e, quanto mais gente na praia, mais lixo na areia 
e na água.
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Sabemos que a educação não se impõe. É um 
processo lento e que demanda muito tempo. Entre-
tanto, o comportamento e a educação que desejamos 
podem se conseguidos por meio de outras formas, por 
exemplo: penalizando quem vier praticar atos contra 
a limpeza pública.

Todo cidadão tem o dever de colaborar com a 
limpeza pública. O lixo que vai para o mar causa uma 
série de problemas aos animais marinhos, como a 
morte por asfixia, que é o caso das tartarugas, que 
muitas vezes confundem plásticos com algas ou águas 
vivas. O lixo deixado nas praias, também, pode preju-
dicar o ser humano, envenenando, por meio da cadeia 
alimentar, e em muitos casos podendo levar à morte.

Não podemos generalizar, porém, poucas são as 
praias que não são frequentadas por mal educados e 
desinformados. As Praias do Estado do Rio de Janei-
ro, por exemplo, e outras cidades litorâneas recebem 
milhares de turistas no verão. Em alguns estados a 
limpeza é feita ao entardecer. Entretanto, nada impede 
que o Poder local, os comerciantes e moradores orga-
nizem campanhas educativas para evitar o descarte 
incorreto do lixo nas praias e logradouros.

Nesse sentido, e com a finalidade de contribuir 
para a conscientização dos cidadãos, em relação à 
limpeza pública, apresentamos este projeto de lei o 
qual esperamos aprovar com o apoio dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – De-
putada Liliam Sá, PSD/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.091, DE 2013 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Amplia incentivos fiscais relativos ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT).

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
E Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica a dedução, para fins 

de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas – IRPJ, de despesas com o custeio de pro-
grama de alimentação fornecida pela pessoa jurídica 
a seus empregados.

Art. 2º A pessoa jurídica poderá deduzir, do im-
posto devido, valor equivalente à soma das despesas 
de custeio realizadas, no período de apuração, em 
programas de alimentação do trabalhador.

Art. 3º A dedução está limitada a 4% (quatro por 
cento) do imposto devido em cada período de apura-

ção, podendo o eventual excesso ser transferido para 
dedução em anos-calendário subsequentes.

Parágrafo único. A dedução de que trata o art. 
2o desta Lei sujeitar-se-á apenas ao limite específico 
previsto no caput deste artigo e não será incluída no 
cômputo de nenhum limite de dedução cumulativo 
previsto em Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

justificação

De acordo com a legislação em vigor, os benefí-
cios tributários relativos ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT) são restritos às empresas tribu-
tadas pelo regime do lucro real, que podem deduzir, 
até o limite de 4% do imposto de renda devido, as 
despesas com o programa. 

As empresas optantes pelo lucro presumido não 
usufruem de qualquer dedução, o que inibe a amplia-
ção do programa e deixa de beneficiar diversos tra-
balhadores.

Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 
real que aderem a outros programas, o custo total do 
PAT é injustificavelmente alto. Como outros incentivos 
estão, isolada ou cumulativamente, sujeitos a limites 
calculados em relação ao imposto de renda devido, os 
incentivos fiscais concedidos pelo PAT concorrem com 
outros programas ou incentivos, como os incentivos à 
cultura (Lei Rouanet) e ao desporto. Trata-se de um 
desestímulo à participação das empresas, visto que 
parte do custo do PAT não pode ser deduzido. 

É importante priorizar e criar melhores condições 
para as empresas fornecerem alimentação aos seus 
trabalhadores. As restrições ao uso do PAT reduzem 
os benefícios de alimentação que poderiam ser con-
cedidos aos demais trabalhadores, com potenciais im-
pactos negativos sobre seus níveis de produtividade. 
Isso reduz o número de beneficiários do programa, o 
que implica maiores custos com saúde pelo Estado e 
menor eficiência na educação. 

Por isso, resolvi apresentar o presente projeto. 
A proposta consiste em permitir que as empresas op-
tantes pelo lucro presumido possam se ressarcir das 
despesas do PAT tal como as empresas tributadas pelo 
lucro real. Além disso, proponho que os contribuintes 
possam deduzir as despesas com o PAT até o limite 
de 4% do imposto de renda, independentemente da 
utilização de outros programas ou incentivos. Essa 
medida tornará o programa mais amplo, melhorando 
a qualidade de vida dos trabalhadores.

Tendo em vista os relevantes interesses de que 
se reveste esta proposição, espero contar com o apoio 
dos nobres Pares do Congresso Nacional.
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Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado Wellington Fagundes.

PROJETO DE LEI Nº 5.092, DE 2013 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Altera a redação do art. 31-A da Lei 
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que 
dispõe sobre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias.

Despacho: Às Comissões de:  Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 

Defesa do Consumidor e  Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, 
RICD) – Art. 24, Ii

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:

Esta lei altera a redação do art. 31-A da Lei n.º 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe so-
bre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias, a fim de tornar obrigatória a instituição de 
patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias.

O art. 31-A da Lei n.º 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31-A. A incorporação será submeti-
da, obrigatoriamente, ao regime da afetação, 
pelo qual o terreno e as acessões objeto de 
incorporação imobiliária, bem como os demais 
bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão 
apartados do patrimônio do incorporador e 
constituirão patrimônio de afetação, destinado 
à consecução da incorporação corresponden-
te e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes.

 ..................................................... “(NR)

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

Até o presente, as incorporações imobiliárias so-
mente constituem o chamado patrimônio de afetação 
a critério do incorporador, sendo, portanto, facultativo.

Com o aumento da população brasileira, assim 
como o incremento da renda, o que tem se apresen-
tado nas últimas décadas, é natural que a busca por 
novas moradias seja crescente. 

A demanda por imóveis está cada vez mais alta, 
superaquecendo o setor da construção civil, o que gera, 
inclusive, grande especulação imobiliária. 

Como se trata de um ramo negocial emergente, 
deve-se muito refletir antes de se optar por qual em-
presa contratar na aquisição de um imóvel. 

Há vários casos que demonstram extrema ne-
cessidade de cautela na contratação. 

Há que se lembrar do emblemático caso da cons-
trutora Encol, que iniciou a construção de diversos 
empreendimentos e, antes de concluí-los, ocorreu a 
falência e, consequentemente, a incapacidade de en-
tregar as obras, sendo que os adquirentes amargaram 
grande prejuízo. 

Uma alternativa para que se evitasse tais situa-
ções, preservando os direitos dos consumidores seria 
a obrigatoriedade da adoção do patrimônio de afetação 
quando do início de novas incorporações imobiliárias.

Este instituto, inserido em nosso ordenamento 
jurídico pela Lei 10.931, de 2004, preconiza a sepa-
ração do patrimônio, assim como da contabilidade, da 
empresa que realiza o empreendimento e do empre-
endimento em si. 

Desta forma, mesmo que a empresa venha à 
bancarrota, os direitos dos adquirentes com relação 
ao imóvel adquirido estará assegurado, ou, ao menos, 
mais seguro do que sem a presença desta ferramenta. 
Portanto, aqui se propõe um Projeto de Lei com o ob-
jetivo de tornar obrigatória a constituição do patrimô-
nio de afetação nas incorporações imobiliárias, para 
atender às necessidades de resguardo dos direitos 
dos consumidores no mercado imobiliário. 

Para tal, em função das vantagens que o patri-
mônio de afetação oferece, defende-se pela obrigato-
riedade na adoção deste regime em novos empreen-
dimentos imobiliários. 

Todavia a Lei 10.931/04 não atingiu seu objetivo 
que era o de proteger o consumidor, razão pela qual 
há inexpressivo número de incorporadoras que adota-
ram o regime, mesmo com o tempo que tiveram para 
se ajustarem ao regramento sugerido.

Portanto, a lei deve ser alterada colocando-se a 
sistemática do regime de forma obrigatória.

Pelo exposto, conto com o apoio dos ilustres pa-
res a esta proposta.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado Wellington Fagundes.

PROJETO DE LEI Nº 5.094, DE 2013 
(Do Sr. Tiririca)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.977, 
de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 
e dá outras providências, para equiparar à 
habitação popular o trailer e o motor home 
usados por populações itinerantes.

Despacho: Às Comissões de: Desenvol-
vimento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito 
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e Art. 54, RICD) e Constituição e justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 11.977, de 7 de julho 

de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o 
Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis 
nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisó-
ria no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências, fica acrescido do seguinte §7º:

“Art. 3º (...)
(...)
§7º Para os fins desta Lei, ficam equipa-

rados à habitação popular o trailer e o motor 
home usados por populações itinerantes, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Poder Executivo.”

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

Justificação

Como é de conhecimento geral, o Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida (PMCMV), regulado pela Lei 
nº 11.977, de 07 de julho de 2009, tem por finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição 
de novas unidades habitacionais ou requalificação de 
imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 
rurais para populações de baixa renda. 

Não obstante esse nobilíssimo objetivo e o fato 
de o Programa estar sendo implantado com todo o 
êxito, uma faixa social, em especial, não vem sendo 
beneficiada, em face de suas características próprias 
de vida. Trata-se das populações itinerantes, tais como 
comunidades ciganas e artistas circenses e de par-
ques de diversões. 

Pelo fato de não terem residência fixa, tais popu-
lações encontram-se à margem do Programa. Contudo, 
apenas no que se refere aos artistas de circo, estima-
-se que sejam por volta de 25 mil em atividade no País. 
Portanto, seria interessante encontrar uma forma de 
também beneficiar essas pessoas, que vivem do suor 
do dia-a-dia e fazem a alegria de crianças e adultos, 
em todos os recantos de nosso imenso País. 

Como a Lei 11.977/2009 já dispõe sobre a maté-
ria, e sem prejuízo de outras possíveis soluções, uma 
das mais viáveis seria introduzir um novo dispositivo 

na citada forma, equiparando à habitação popular o 
trailer e o motor home utilizados como moradia por 
populações itinerantes.

Porém, foi requerido o encaminhamento ao Po-
der Executivo de indicação, nos termos do art. 113, 
inciso I e § 1o, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (RICD), sugerindo equiparar o trailer a re-
sidência popular, no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV), mas sem qualquer resposta até 
a presente data.

Uma vez cioso da premência das necessidades 
que a comunidade circense vive e também da impor-
tância de se alargar o alcance dos projetos sociais 
do Governo Federal também a essa classe, optei por 
apresentar o presente projeto.

Pelas razões anteriormente expendidas, conta-
mos com o apoio e o empenho dos nobres Pares para 
a rápida aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – De-
putado Tiririca.

PROJETO DE LEI Nº 5.098, DE 2013 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Altera o caput do art. 290 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “Dis-
põe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências”.

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
E Tributação (Mérito E Art. 54, RICD) E Cons-
tituição E Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei altera o caput do art. 290 da Lei 

no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para estabele-
cer que os emolumentos devidos pelos atos notariais 
e de registro relacionados com a primeira aquisição 
imobiliária para fins residenciais serão reduzidos em 
cinquenta por cento, independentemente de esta ser 
financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 2o O caput do art. 290 da Lei no 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 290. Os emolumentos devidos pelos 
atos notariais e de registro relacionados com a 
primeira aquisição imobiliária para fins residen-
ciais serão reduzidos em cinquenta por cento.

 .................................................... (NR).”
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Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei cuida de alterar o caput 
do art. 290 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(Lei dos Registros Públicos), a fim de assegurar que os 
emolumentos devidos pelos atos notariais e de regis-
tro relacionados com a primeira aquisição imobiliária 
para fins residenciais sejam reduzidos em cinquenta 
por cento, independentemente de esta ser financiada 
pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Com efeito, a vantagem já prevista em lei concer-
nente ao pagamento dos emolumentos devidos pelos 
atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária 
para fins residenciais com redução de cinquenta por 
cento, desde que seja esta financiada pelo Sistema 
Financeiro da Habitação, deve também beneficiar, por 
ser imperativa a outorga de um tratamento isonômico, 
a todos aqueles que adquirirem o seu primeiro imóvel 
residencial, optando por diversa forma de aquisição, 
seja mediante financiamento ou parcelamento de dí-
vida obtidos diretamente junto ao construtor ou incor-
porador ou mesmo qualquer outra.

Certo de que a importância deste projeto de lei e 
os benefícios que dele advirão serão percebidos pelos 
meus ilustres Pares, esperamos contar com o apoio 
necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tada Aline Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 5.100, DE 2013 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Altera a Lei nº 7.238, de 29 de outubro 
de 1984.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público E Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com a presente norma a atualização finan-

ceira dos contratos de serviços passa a ser obrigatória 
na data-base da categoria, devendo haver disposição 
expressa nos termos assinados.

Art. 2º O art. 10, da Lei nº 7.238, de 29 de outu-
bro de 1984, passa a vigorar acrescido de parágrafo 
segundo, renumerando, consequentemente, o atual 
parágrafo único em primeiro:

“Art. 10  .................................................

§1º  ........................................................
§ 2º Os tomadores de serviços ficam 

obrigados a corrigir os contratos na data-ba-
se, salvo se houverem fatos que causem im-
pacto econômico no contrato, devendo estes 
ser repactuados a qualquer tempo, devendo 
constar cláusula contratual prevendo essa 
disposição.” (NR).

Art. 3º A presente lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Justificação

Editamos a presente proposição legislativa de 
forma a corrigir situação que prevalece há muitos anos, 
levando em consideração a necessidade de adaptação 
do que é contratado à realidade econômica do mercado.

A intenção é acrescentar norma regulamentadora 
de contratos de prestação de serviço de forma a pre-
ver que o tomador seja obrigado a corrigir os contratos 
assinados sempre na data-base da categoria.

Portanto, solicito apoio de meus nobres pares à 
aprovação total da matéria.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2013. – Laércio 
Oliveira, Deputado Federal – PR/SE.

PROJETO DE LEI Nº 5.103, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Acrescenta parágrafo único ao art. 
1.581 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção E Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. Esta Lei acrescenta parágrafo único ao 

art. 1.581 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, a fim de dispor sobre a partilha de dí-
vidas no divórcio.

Art. 2.º. O art. 1581 da Lei n.º 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1.581.  ...........................................
Parágrafo único. Quando houver a prévia 

partilha de bens, serão igualmente partilhadas 
as dívidas, salvo se os interessados dispuse-
rem de outro modo.”

Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O objetivo desta proposta e garantir a isonomia de 
tratamento por ocasião do divórcio. A lei já estabelece 
a obrigação de partilhar os bens, quando o regime de 
bens assim o impuser. Todavia, deixa de se referir à 
solução a ser adotada em relação às dívidas do casal.

Se os cônjuges que decidem se separar têm di-
reito à metade dos bens, conclusão lógica é que tam-
bém herdem a metade das dívidas, sob pena de se 
estabelecer uma desigualdade odiosa em benefício 
de um e prejuízo do outro.

É conhecido o aforismo segundo o qual quem quer 
o bônus também deve arcar com o ônus. No divórcio o 
bônus representa a divisão dos bens, enquanto o ônus 
representa as dívidas a serem partilhadas.

Trata-se de estrita obediência ao princípio cons-
titucional da igualdade, insculpido no art. 5.º da Cons-
tituição Federal, segundo o qual todos são iguais pe-
rante a lei em direitos e obrigações.

Assim, propomos a inclusão de regra no Código 
Civil, prevendo que, por ocasião da partilha de bens no 
divórcio, também serão partilhadas as dívidas, como 
forma de estabelecer a igualdade de tratamento entre 
os cônjuges que se divorciam.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado Major Fábio,  DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.106, DE 2013 
(Do Sr. Marcelo Almeida)

Dá nova redação ao § 6º do art. 115, da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre a dispensa da identificação 
externa por meio de placa dianteira para 
os veículos de duas ou três rodas, com a 
finalidade de incluir os reboque e semirre-
boques na isenção. 

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e Constituição e justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O § 6º do artigo 115, da Lei 9.503, de 23 

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

Art. 115.  ................................................
§ 6º. Os veículos de duas ou três rodas, 

assim como os reboques e semirreboques, 
são dispensados da placa dianteira.

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

Justificação

O parágrafo 6º do Art. 115 estabelece que ‘Os 
veículos de duas ou três rodas são dispensados da 
placa dianteira’. Esse texto nos remete às motocicletas 
(com ou sem side-car), motonetas e aos triciclos, o que 
nos parece bastante razoável, ressalvadas discussões 
históricas acerca da colocação de placas dianteiras 
nesses veículos. Ocorre que há veículos não moto-
rizados que devem ser registrados e licenciados no 
órgão executivo estadual de trânsito (DETRAN), nos 
termos dos Arts. 120 e 130 do Código de Trânsito, que 
são os semirreboques e reboques, desde aquelas de 
pequena capacidade até as grandes carretas rodovi-
árias. Por óbvio que se tal veículo está reservado a 
ser tracionado por um automotor a sua placa dianteira 
não teria qualquer finalidade, que é o que acontece na 
prática, porém o legislador não trouxe o mundo real 
para o mundo legal.

Utilizou-se no PL a nova ortografia para palavra 
‘semirreboque’, apenas ressalvando que no texto ori-
ginal do CTB, que é de 1997 a ortografia dessa pala-
vra em diversos tópicos (a exemplo: arts. 96, 120, 130, 
Anexo I) é usada ‘semi-reboque’.

Diante da importância e do alcance da medida, 
conto com o apoio dos nossos Pares, para sua apro-
vação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado, Marcelo Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 5.107, DE 2013 
(Do Sr. Aureo)

Altera as Leis nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004; nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; 
nº 10.052, de 28 de novembro de 2000; nº 
5.070, de 7 de julho de 1966; nº 11.652, de 
7 de abril de 2008; e a Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, reduzindo 
a zero as alíquotas de Pis/Pasep e Cofins 
incidentes sobre a comercialização dos ser-
viços de telefonia móvel pessoal na moda-
lidade pré-paga e isentando o pagamento 
de FUST, Funttel, Fistel, Contribuição para 
o Fomento da Radiodifusão Pública e Con-
decine sobre a prestação desses serviços.

Despacho: Às Comissões De: Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; Fi-
nanças e tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
E Constituição E Justiça E DE Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei altera as Leis nº 10.865, de 30 
de abril de 2004; nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; 
nº 10.052, de 28 de novembro de 2000; nº 5.070, de 
7 de julho de 1966; nº 11.652, de 7 de abril de 2008; e 
a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, reduzindo a zero as alíquotas de Pis/Pasep e 
Cofins incidentes sobre a comercialização dos serviços 
de telefonia móvel pessoal na modalidade pré-paga e 
isentando o pagamento de FUST, Funttel, Fistel, Con-
tribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e 
Condecine sobre a prestação desses serviços.

Art. 2º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XX-A:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
XX-A – serviços de telecomunicações de 

interesse coletivo destinados à comunicação 
móvel pessoal terrestre que forem comercia-
lizados na modalidade pré-paga;

 .....................................................” (NR)
Art. 3º O art. 6º da Lei nº 9.998, de 17 

de agosto de 2000, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 2º, renumerando-se o parágrafo 
único para § 1º:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º Não haverá a incidência do Fust so-

bre a prestação dos serviços de telecomuni-
cações de interesse coletivo destinados à co-
municação móvel pessoal terrestre que forem 
comercializados na modalidade pré-paga.” (NR)

Art. 4º O art. 4º da Lei nº 10.052, de 28 de 
novembro de 2000, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 2º, renumerando-se o parágrafo 
único para § 1º:

“Art. 4º . .................................................
 ..............................................................
§ 2º Não haverá a incidência do Funttel 

sobre a prestação dos serviços de telecomuni-
cações de interesse coletivo destinados à co-
municação móvel pessoal terrestre que forem 
comercializados na modalidade pré-paga.” (NR)

Art. 5º A Tabela de Valores da Taxa de 
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto 
do Anexo I da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 
1966, passar a vigorar acrescida do seguinte 
item 48 e seus respectivos valores da taxa de 
fiscalização da instalação por estação:
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Art. 8º Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Justificação

Nos últimos quinze anos, a telefonia móvel con-
verteu-se no principal vetor de democratização dos 
serviços de telecomunicações no País. De 1998 a 
2013, o serviço expandiu-se de apenas 7,4 milhões 
de assinantes para mais de 260 milhões de acessos.

No entanto, esse notável crescimento oculta uma 
realidade preocupante. Embora o País disponha hoje 
do quarto mercado mundial de linhas em operação – 
atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos, o con-
sumo mensal do serviço ainda está muito aquém das 
reais necessidades do consumidor brasileiro. Enquanto 
em nações como o México o consumo médio mensal 
já supera os 200 minutos, no Brasil, esse índice é da 
ordem de apenas 120 minutos.

Essa discrepância explica-se, em grande parte, 
pela elevada carga tributária incidente sobre os servi-
ços de telecomunicações. No Brasil, 37% dos valores 
pagos pelos assinantes de telefonia móvel correspon-
dem a impostos, taxas e contribuições. Essa distorção 
tem reflexo direto sobre o preço cobrado pelos serviços, 
que é um dos mais caros do mundo. Segundo pesquisa 
divulgada em 2010 pela consultoria Bernstein Rese-
arch, os usuários de telefonia móvel no Brasil pagam, 
em média, US$ 0,24 por minuto de ligação, enquanto 
na China e México o custo médio é de apenas US$ 
0,03 e US$ 0,05, respectivamente.

Diante desse cenário, elaboramos a presente 
proposição com o objetivo de aliviar a carga tributária 
sobre os serviços pré-pagos de telefonia móvel, que 
hoje respondem por mais de 80% dos acessos em ope-
ração no País. Nesse sentido, o projeto reduz a zero 
as alíquotas de Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre os 
serviços de telefonia celular comercializados na mo-
dalidade pré-paga, bem como isenta o pagamento de 
FUST, Funttel, Fistel, Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública e Condecine sobre a prestação 
desses serviços. A expectativa é que haja um repasse 
da isenção tributária concedida pelo projeto para os 
preços cobrados pelas operadoras, de modo a incen-
tivar a expansão do serviço.

Dessa forma, a proposta tem um cunho eminen-
temente social, pois terá como beneficiária direta a 
população de baixa renda, principal consumidora dos 
serviços pré-pagos de telefonia móvel. Temos a firme 
convicção de que a medida contribuirá para estimular 
o consumo mensal do serviço no País, acelerando, 
assim, o processo de universalização das telecomu-
nicações no Brasil.

Considerando, pois, os argumentos elencados, 
contamos com o apoio dos ilustres Pares para a apro-
vação do presente Projeto.

Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – 
Deputado Aureo.

PROJETO DE LEI Nº 5.108, DE 2013 
(Do Sr. Aureo)

Altera a Lei nº Lei nº 11.901, de 12 
de janeiro de 2009, para permitir o exercí-
cio da profissão de bombeiro civil para os 
possuidores de formação de bombeiro em 
organizações militares.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
6.572/2006.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
A Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, passa 

a vigorar acrescida do seguinte art. 11, renumerando-
-se o subsequente:

Art. 11. Para efeito do exercício da profissão de 
bombeiro civil, são reconhecidos, em todo o território 
nacional, os cursos de formação de bombeiros reali-
zados em organizações militares da União, Estados, 
Distrito Federal e Territórios.

§ 1º As organizações militares responsáveis pela 
formação emitirão os correspondentes diplomas, para 
nível superior, e certificados, para níveis médio e bási-
co, nos quais constará o nível da formação nos termos 
desta lei, citando-a expressamente.

§ 2º Dos diplomas e certificados constarão, ainda, 
se for o caso, habilitações específicas, como bombeiro 
de aeródromo, bombeiro naval e outras qualificações 
complementares.

§ 3º Junto com o diploma, será fornecido docu-
mento contendo o histórico com as disciplinas cursadas, 
seus respectivos objetivos, conteúdos e cargas-horárias.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Lei em consideração busca a pro-
moção social e econômica daqueles que tiveram for-
mação de bombeiro em organizações militares e que, 
depois de licenciados do serviço militar, já na reserva, 
têm encontrado alguma resistência para inserção no 
mercado de trabalho como bombeiros civis.

Vivemos o País dos paradoxos! Esse é mais um. 
Aos pioneiros e mestres na prevenção e combate a 
incêndios, levantamento de riscos, nos salvamentos, 
no gerenciamento e controle de pânico é negado o 
exercício profissional de uma atividade na qual são os 
maiores especialistas.
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Esta proposição busca corrigir essa distorção e 
mais, colocará no mercado de trabalho profissionais 
melhor qualificados; o que redundará na prestação de 
um serviço mais eficiente e seguro nos setores privados.

Por outro lado, este projeto de lei está em conso-
nância com o espírito do Projeto “Soldado Cidadão”, 
ampliando aos militares da reserva as possibilidades 
profissionais depois que deixarem a caserna.

Em função do teor da proposição ora apresenta-
da e desta justificação que a ela se segue, esperamos 
contar com o apoio dos nobres Parlamentares para a 
sua aprovação. 

 Sala das Sessões, 6 de março de 2013. – Depu-
tado Aureo.

PROJETO DE LEI Nº 5.111, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Acrescenta art. 12-A à Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, para dispor so-
bre reserva de assentos a idosos, pessoas 
com deficiência e gestantes em praças de 
alimentação de centros comerciais e sho-
pping centers.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
3.220/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A. Os centros comerciais e sho-
pping centers, instalados em todo o território 
nacional, devem oferecer cinco por cento dos 
assentos nas praças de alimentação para ido-
sos, pessoas com deficiência e gestantes.

§1º Deverão ser afixadas em locais de 
grande visibilidade, nas dependências exter-
nas e internas dos centros comerciais e sho-
pping centers, placas indicativas dos lugares 
reservados.

§2º O descumprimento do disposto nes-
te artigo sujeitará o infrator à multa pecuniária 
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor que será 
corrigido anualmente na data de publicação da 
Lei pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM), aplicada em dobro em caso de rein-
cidência.” (NR) 

Art. 2º Os centros comerciais e shopping centers 
terão o prazo de sessenta dias para se adaptar às exi-
gências desta Lei, contados a partir de sua vigência. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Poder Público e seus órgãos devem assegurar 
a eliminação de barreiras na mobilidade de idosos, pes-
soas com deficiência e gestantes, para garantir-lhes, 
entre outros, o direito de acesso ao lazer, incluído a 
livre circulação e reserva de lugares em centros co-
merciais e shopping centers.

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse 
diploma legal, é assegurada a acessibilidade desse 
contingente populacional, por meio da supressão de 
barreiras e obstáculos.

É imprescindível a adoção de medidas referentes 
à acessibilidade para idosos, gestantes e pessoas com 
deficiência, de modo a assegurar a liberdade de loco-
moção, em busca de maior inclusão social baseada 
na valorização de cada indivíduo e na sua convivên-
cia dentro da diversidade humana. Esta é uma preo-
cupação estendida às gestantes, que, pela condição 
em que se encontram, muitas vezes, têm dificuldades 
para se locomover, bem como os idosos e pessoas 
com deficiência.

Nosso objetivo é facilitar o acesso e permanência 
dessas pessoas nos centros comerciais e shopping 
centers. Entendemos que essa parcela da sociedade 
demanda muita atenção e respeito. Embora a Consti-
tuição Federal preveja o princípio de que o direito ao 
livre acesso e locomoção é parte indissociável dos di-
reitos humanos, isso ainda carece da obrigatoriedade 
determinada pela Lei.

Sendo assim, em vista da relevância da matéria, 
conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação 
desta proposição.

 Sala das Sessões, 7 de março de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.113, DE 2013 
(Do Sr. Otavio Leite)

Altera a Lei nº 12.761, de 27 de de-
zembro de 2012, que institui o Programa de 
Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura, 
excetuando a utilização do benefício para 
contratação de serviço de TV por assinatura. 

Despacho: Às Comissões de: Cultura 
e  Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O § 3º do Art. 2° da Lei n.° 12.761, de 27 
de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 2°  ................................................. .
 ..............................................................
 § 3° – O Poder Executivo poderá ampliar 

as áreas culturais previstas no § 2°, exceto a 
contratação de serviço de TV por assinatura 
(paga).

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

Justificação

O presente Projeto de Lei visa assegurar que o 
Vale-Cultura seja utilizado na aquisição de produtos 
e serviços culturais que a rigor, hoje, estão inacessí-
veis para milhares de trabalhadores: ingressos a te-
atro, cinema, shows, aquisição de CD’s, DVO’s (não 
pirata) e livros em geral – excetuando o serviço de TV 
por assinatura.

Chamou atenção a matéria veiculada no Jornal 
O Globo em 26 de fevereiro de 2013, que por si só 
fundamenta esta proposição, em face do pronuncia-
mento de diversos líderes das categorias culturais do 
País, a saber:

“Vale-cultura poderá ser gasto com TV 
por assinatura, diz ministra. 

O Globo – Cristina Tardá guita 
26/0212013
Na se semana em que a presidente Duma 

Rousseff deve assinar o decreto que regula-
menta o vale-cultura beneficio de R$ 50 que 
poderá ser dado pelas empresas brasileiras aos 
trabalhadores que ganham até cinco salários 
mínimos para consumo de atividades culturais 
realizadas em todo o território nacional, a mi-
nistra da Cultura, Marta Suplicy, surpreende 
o setor com uma novidade: o dinheiro do vale 
poderá ser usado ai também para o pagamento 
de mensalidades de TV por assinatura.

Em entrevista ao GLOBO, Marta explica 
que a regulamentação que Duma deve assi-
nar hoje em Brasilia será um “documento bem 
genérico” e que o detalhamento opera cional 
relativo ao uso do beneficio só virá mesmo 
nos próximos meses, por meio de portarias 
que um grupo de trabalho criado no Ministério 
da Cultura (MinC) redigirá até junho, quando 
o beneficio deve entrar realmente em vigor.

Trata-se de um produto novo, e nós não 
queremos engessá-lo logo de cara. Fazendo 
esse detalhamento por portarias, podemos 

ir corrigindo pouco a pouco as regras esta-
belecidas para seu uso – explicou a ministra. 
– Mas não há dúvidas de que esse beneficio 
só poderá ser usado em estabelecimentos 
majoritariamente culturais. Então, ele vai fun-
cionar em cinemas, teatros, casas de shows, 
museus, livrarias, para a 

No site oficial do vale-cultura, nascido 
de um projeto de lei que tramitou no Con-
gresso durante três anos e que foi sanciona-
do pela presidente Dilrna em 27 de dezembro 
do ano passado, informa-se que o beneficio 
de R$ 50 é parecido ao vale-transporte ou ao 
vale-refeição que “o trabalhador receberá um 
cartão magnético complementar ao salário 
e que ele poderá utilizar (esse cartão) para 
entrar em teatros e cinemas, comprar livros 
e CDs e consumir outros produtos culturais”. 
A aquisição de pacotes de TV por assinatura 
não aparece na lista e, até agora) não havia 
sido mencionada publicamente por nenhum 
integrante do governo.

Atualmente, Net e Sky, por exemplo, ofe-
recem no Rio de Janeiro e em São Paulo paco-
tes de TV com cerca de 80 canais por valores 
que oscilam entre R$ 39,90 e R$59,90. Com 
as portarias que o MinC publicará até junho 
permitindo que esses valores sejam quitados 
ou mesmo com plementados usando o be-
neficio do vale-cultura, é bem possível que 
o número de assinantes de TV aumente e a 
inadimplência diminua.

Para os próximos dias) a ministra tem 
uma série de encontros com empresários) 
trabalhadores e produtores culturais. Vai a 
Brasilia, Curitiba e Belo Horizonte. A ideia, diz 
ela, é colher informações que ajudem a opera 
cionalizar o vale-cultura. Enquanto Marta faz 
esse périplo, o MinC trabalha no credencia-
mento de empresas interessadas em operar 
os futuros cartões pré-pagos.

Já estamos conversando com opera-
doras que têm expertise nisso, mas também 
queremos estimular novos empreendedores, 
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste – diz 
a ministra. – A ideia é gerar emprego e creden-
ciar todos que decidirem se habilitar

Informados sobre a posição da ministra, 
representantes de setores da cultura se mos-
traram surpresos.

– Acho essa possibilidade de uso muito 
ruim – avalia Eduardo Barata, presidente da 
Associação dos Produtores de Teatro do Rio 
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de Janeiro (APTR). – O vale-cultura foi pensa-
do para dar ao cidadão acesso a instrumentos 
culturais dos quais ele estava excluido. A TV 
não é um deles.

Sónia Jardim, presidente do Sindicato 
Nacional de Editores de Livros (Snel), segue 
a mesma linha:

– Se a TV por assinatura for uma alterna-
tiva de uso para o vale-cultura, não vai sobrar 
dinheiro para nenhum outro setor Pense bem: 
as TVs a cabo trabalham com mensalidade, 
O cidadão que assina um pacote de canais 
contando com o dinheiro do vale-cultura se 
compromete imediatamente a pagar aquele 
mesmo valor ao longo de muitos meses. Não 
vai dispor de dinheiro para nenhum outro bem 
cultural.

Menos ainda para o livro.
Sónia e Barata reconhecem que para 

o público-alvo do vale-cultura trabalhadores 
quem ganham até R$ 3.110 (em valores de 
hoje) – a TV por assinatura é “um grande cha-
mariz”. Lembram ainda que a expansão das 
operadoras de TV caminhana direção da con-
quista desse mesmo grupo.

– Espero que a ministra fique muito aten-
ta, que escute as ponderações da cultura na-
cional ao redigir as portarias que vão fixar os 
detalhes operacionais do vale-cultura – diz 
Barata.

– Entendo que Marta Suplicy esteja mui-
to preocupada em mostrar quenão cabe ao 
governo fazer censura quanto ao uso desse 
beneficio, mas o vale-cultura tem em seu DNA 
a ideia de acesso a setores de que, em condi-
ções normais, alguns brasileiro não poderiam 
usufruir – ressalta Sônia.

De Nova York, a produtora cultural Paula 
Lavigne, responsável por shows de Caetano 
Veloso, pondera que o movimento de Marta 
talvez seja mesmo fruto de uma necessida-
de política.

– Se foi preciso que a ministra abrisse 
essa concessão, o.k. É válido- Mas é uma 
pena. Eu tinha romantuzado um pouco mais 
(o vale-cultura).

Em miúdos, editores e produtores te-
mem que boa parte dos R$ 11,3 bilhões que 
o vale-cultura poderia injetar em seus projetos 
nos próximos anos vá parar nas operadoras 
de TV por assinatura e esvazie o prometido 
aumento de poder de fogo do restante da in-
dústria cultural.

A Federação Nacional das Empresas 
Exibidoras Cinernato grã ficas (Feneec), por 
sua vez, destaca em nota que “acredita que 
a escolha individual faz parte do processo de 
formação cultural e que a iniciativa (do vale-
-cultura) tende a estimular o consumo das ar-
tes e cultura de maneira geral’.

A Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura (ABTA) informou que não sabia 
dessa posição de Marta. Mas comemorou:

– Trata-se de uma boa noticia, SÓ 27% 
das residências do Brasil têm TV paga, uni dos 
indices mais baixos da América Latina – diz 
Oscar Simões, presidente da ABTA

.– Esse uso (do vale) vai atender a uma 
parcela significativa da população que tem a 
TV como única fonte de informação e entre-
tenimento.

Para Simões, a TV por assinatura tem 
uma oferta ampla e serve como uma verda-
deira “biblioteca digital”

– Acho o cinema fascinante, insubstituí-
vel, mas e as pessoas que não têm cinema em 
suas cidades? Isso é para elas – diz.”

Assim, permitir que o trabalhador use o Vale-Cul-
tura para o pagamento da TV por assinatura (paga) fere 
a própria lógica deste benefício: que deveria ser o de 
garantir o acesso aos teatros, aos shows, às salas de 
cinema, à aquisição de Cos, DVD’s e livros em geral; 
e demais eventos culturais de lazer e entretenimento.

Tal autorização não potencializa a produção cul-
tural nacional e, por consequõnda, o indispensável 
acesso dos cidadãos deste País às mais variadas for-
mas de produções culturais.

Pelo exposto, e devido à relevância do tema no-
bres pares para aprovação do presente Projeto de Lei

Sala das sessões, 7 de março de 2013. – Depu-
tado Otavio Leite, PSDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.115, DE 2013 
(Do Sr. Izalci)

Altera os arts. 36, 41 e 42 da Lei nº 
9.394 de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional.

Despacho: Às Comissões de:  Educação 
e  Constituição E Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) – Art. 24, II

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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Art. 1º- O artigo 36, caput, da Lei nº 9394, de 20 
de dezembro de 1996 passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

Art. 36 – O currículo do Ensino Médio 
com três anos de duração será constituído de 
dois anos com currículo comum e o terceiro 
ano com três vertentes distintas, Humanísti-
ca, Tecnológica e Biomédica e observará o 
disposto na Seção I deste Capítulo e as se-
guintes diretrizes:

Art. 2º – O artigo 36 da Lei nº 9394, de 20 
de dezembro de 1996 passa a vigorar acrescido 
do parágrafo quinto, com a seguinte redação:

Art. 36 – (...)
§ 5° O Conselho Nacional de Educação 

estabelecerá as novas Diretrizes Curriculares 
do Ensino Médio.

Art. 3º- O parágrafo único do artigo 41 
da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 
passa a vigorar como parágrafo primeiro, com 
a seguinte redação:

Art. 41 – (...)
§ 1° Os diplomas de cursos de Educa-

ção Técnica, quando registrados, terão vali-
dade nacional.

Art. 4º – O artigo 41 da Lei nº 9394, de 20 
de dezembro de 1996 passa a vigorar acrescido 
do parágrafo segundo, com a seguinte redação:

Art. 41 – (...)
§ 2° As escolas técnicas e profissionais, 

além dos seus cursos regulares, oferecerão 
cursos especiais, abertos à comunidade, con-
dicionada a matrícula à capacidade de apro-
veitamento e não necessariamente ao nível 
de escolaridade.

Art. 5º- O artigo 42, caput, da Lei nº 9394, 
de 20 de dezembro de 1996 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 42 – A Educação Técnica destina-se 
aos alunos egressos do Ensino Fundamental 
completo, com duração mínima de 1.200 (um 
mil e duzentas) horas, terá currículo próprio e 
equivalente ao Ensino Médio e dará continuida-
de de estudos em nível de Ensino Superior de 
Graduação Tecnológica e de Mestrado Profis-
sional e em casos excepcionais de Doutorado, 
sempre em áreas afins.

Art. 6º – O artigo 42 da Lei nº 9394, de 20 
de dezembro de 1996 passa a vigorar acres-
cido dos parágrafos primeiro e segundo, com 
a seguinte redação:

Art. 42 – (...)

§ 1º A preparação geral para o trabalho 
e a habilitação profissional, poderão ser de-
senvolvidas nos próprios estabelecimentos de 
ensino técnico ou em cooperação com institui-
ções especializadas em educação profissional.

§ 2° O Conselho Nacional de Educação 
apresentará proposta de Diretrizes Curricula-
res do Ensino Técnico que resultarão em Re-
solução do Ministro da Educação.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Revolução Industrial e a Revolução Francesa 
constituíram-se em movimentos que marcaram a his-
tória do Ocidente determinando profundas mudanças 
no processo de desenvolvimento social e histórico 
da nossa sociedade . Alteraram o modo de produção 
material e simbólico, deslocando o trabalho e o co-
nhecimento de uma esfera a outra ou seja, do campo 
para a cidade, do feudo para o burgo, do ateliê para a 
indústria, da igreja para o estado. 

Em relação à educação, a Revolução Francesa 
ao seu final, na fase Napoleônica, defendeu a univer-
salização da escola básica a todos os cidadãos, mas 
instruindo-os segundo o ideal burguês de sociedade 
que se pretendia construir. As idéias educacionais, a 
partir do final do século XVIII orientaram- se a partir 
de duas correntes opostas de pensamento: O positi-
vismo representado por Augusto Comte(1798-1857) 
e o materialismo histórico dialético representado por 
Karl MARX(1818-1883).

Contrapondo-se ao positivismo, ao seu modelo 
de sociedade e ao processo de produção que se ges-
tava sob a direção da burguesia, Karl Marx elabora o 
materialismo histórico dialético e, a partir da crítica à 
economia política e ao modelo de educação burgue-
sa, apresenta suas idéias sobre a educação da classe 
trabalhadora.

Após Marx e Engels terem anunciado os princípios 
da educação pública socialista, estes foram desenvolvi-
dos por Vladimir Ilich Lênin e E. Pistrak no processo de 
implantação da teoria materialista de educação, que se 
apresentou com uma formulação teórico-pedagógica 
a qual compreende a formação integral do homem, a 
partir da vinculação do ensino com o trabalho produtivo. 

Tal debate, inseriu- se no contexto entre a crítica 
à escola tradicional aristocrática, no qual a burguesia 
formulou as propostas de uma escola ativa e pragmá-
tica apoiada nas teses de John Dewey e a da classe 
trabalhadora e seus intelectuais orgânicos, a partir das 
idéias de Marx e Engels, que colocaram em discussão 
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uma educação para os trabalhadores numa perspec-
tiva politécnica .

A politecnia significa o domínio científico e téc-
nico ou seja, tecnológico dos processos produtivos.

Para o trabalhador significaria a superação da 
divisão do trabalho intelectual e manual e a apropria-
ção técnica e científica dos processos de produção. 
A omnilateralidade proposta compreende todas as 
dimensões do ser humano para se alcançar o desen-
volvimento integral do trabalhador.

A Escola do Trabalho constituiu-se, tomando o 
trabalho como ponto de partida para concretizar a edu-
cação politécnica. Tal experiência conta com a contri-
buição de vários teóricos e pedagogos socialistas e, 
estende-se nas décadas de 1920 e 1930 como expe-
riência teórico-prática de educação socialista posterior 
à Revolução Russa de 1917.

Pistrak apresenta, a partir de sua experiência 
como pedagogo na Escola de Lepechinsky, algumas 
idéias sobre como se constituiu a pedagogia social da 
escola do trabalho. A partir da ênfase nas leis gerais 
que regem o conhecimento do mundo natural e social, 
da preocupação com a realidade atual, das leis do tra-
balho humano, dos dados sobre a estrutura psicofísica 
dos educandos, do método dialético como uma força 
organizadora do mundo, este teórico sistematiza a pe-
dagogia social da Escola do Trabalho e aponta algumas 
questões da prática pedagógica para a compreensão 
da relação entre ciência e trabalho.

Em relação a teoria e a prática, acredita que a te-
oria marxista precisa ser adotada como princípio para 
garantir a transformação da escola e dar condições ao 
educador de criar um bom método. A teoria “nos dá 
o critério indispensável para optar, avaliar e justificar 
tudo o que fazemos na escola”. De fato não apresenta 
uma teoria comunista da educação, mas uma prática 
pedagógica guiada pelo marxismo.” 

Nesta relação, busca-se apreender os antago-
nismos, as contradições postas pela sociedade capi-
talista no processo de construção social e histórica. O 
Sistema do Complexo organiza as disciplinas do ponto 
de vista dialético. A década de 1930 constituiu-se num 
período de intensa e rica discussão teórica e de en-
frentamento prático das formulações propostas pela 
educação socialista. Nesse período foram publicados 
muitos livros e relatos de experiência de educação 
politécnica, vivenciados em várias escolas e que tes-
temunham o interesse pela concretização das idéias 
propostas, porém,muitos problemas permaneciam sem 
solução, desafiando os pesquisadores educacionais. 
Uma questão básica era avançar na investigação das 
relações, entre o processo de conhecimento científico 
específico para o domínio do conhecimento escolar e 

a teoria do conhecimento marxista-leninista, conside-
rando a mediação exercida pela escola e o processo 
social de formação humana.

Por outros caminhos semelhantes quem pretender 
pesquisar as origens da educação profissional certa-
mente irá encontrá-las na Reformpädagogik da virada 
do século nos estudos de Georg Kerchensteiner e sua 
“Arbeitschule”,´nas controvérsias com Hugo Gaudig, 
Robert Seidel, Paul Oestreich, P.P. Blonantesskij e quem 
sabe , Otto Sheibner e Alois Fisher, todos envolvidos 
com as questões da “Escola Nova” onde merecem es-
peciais citações Pestalozzi e Dewey .

As próprias origens metodológicas da formação 
profissional no Brasil, foram muito influenciadas pelas 
idéias “revolucionárias” dos pesquisadores citados 
e, muito especialmente , pela Escola do Trabalho de 
Kerchensteiner,na Baviera, polo pedagógico da forma-
ção profissional na Alemanha, na Áustria e na Suiça. 
A Escola do Trabalho fundamentava seus princípios 
no pressuposto de que o desenvolvimento das ha-
bilidades manipulativas exercia papel estratégico na 
formação do cidadão Prevalecia a convicção de que a 
formação profissional tinha como objetivo a preparação 
de um cidadão apto a desempenhar o seu papel na 
sociedade, seja pela sua promoção social como pela 
sua valorização profissional. Os resultados colhidos 
confirmaram as expectativas mais otimistas. 

O conceito reformista de Educação e Trabalho, de 
Kerchensteiner, buscava uma relação melhor entre o 
social da educação e o econômico do trabalho, sendo 
a escola a passarela pedagógica entre os dois entes 
de mesma grandeza. Alguns menos atentos ao pen-
samento reformista enveredaram por caminhos mais 
pragmáticos e menos conceituais como o da educação 
para o trabalho que parecia se influenciar mais pelo 
ambiente empresarial do que pelos aspectos peda-
gógicos.Logo ficou claro, quando a noção de trabalho 
no processo educacional e no discurso pedagógico foi 
adquirindo uma compreensão mais substancial,que a 
escola para o trabalho não era uma conseqüência da 
pedagogia reformista.

Há trinta anos, na esteira do progresso tecnológi-
co e industrial, surgiu, no que se denominou de “virada 
realista”, o conceito de Qualificação inspirado na peda-
gogia das profissões e orientado pelas pretensões das 
empresas. Esta realidade profissional contemporânea 
deu origem a uma educação profissional centrada nas 
exigências da produção . 

A concentração nas necessidades empresariais 
conduziu inevitavelmente à marginalização da escola 
e dos domínios da pedagogia, na organização de uma 
formação funcional em prazos curtos e de resultados 
imediatos para os alunos e empregadores. Ainda assim 
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nunca foi possível estabelecer os perfis de Qualificação 
confiáveis e incontestáveis ou mesmo prognósticos 
garantidos de que poderiam ser convertidos em ade-
quados programas de formação. Recentemente, nos 
últimos anos, a questão se agravou em decorrência 
das velocidades do progresso da ciência e da tecno-
logia, que alterando substancialmente as exigências 
das empresas tornou impraticável a atualização dos 
programas de Qualificação, formulados como uma pers-
pectiva de ajuste fiel entre as demandas e as ofertas 
de conhecimento. São compreensíveis as influências 
do progresso econômico na formulação de projetos de 
formação da “força de trabalho” , como a pedagogia 
das profissões comprometida com os conceitos de 
Qualificação, identificados com as necessidades das 
empresas na visão imediatista e indeterminada de 
uma perspectiva de exigências, limitando a questão 
às relações de trabalho nas empresas. 

Do ponto de vista um tanto pragmático o que de 
fato ocorreu, nos últimos vinte anos, foi o processo de 
levar-se a Escola para o Trabalho restringindo-se a sua 
função formadora aos aspectos circunstanciais do ne-
gócio , das habilidades, conhecimentos e capacidades 
de uso imediato e direto.

Ao contrário, nos pedagogos reformistas clássi-
cos, como Maria Montessori, a formulação é inversa, 
ou seja, trazer o Trabalho para a Escola, segundo o 
princípio de que o homem forma-se mais precisamente 
por meio do trabalho, cujo significado educativo per-
mite a sua transposição para o ambiente da escola.

Embora o conceito educativo do Trabalho tenha 
sido objeto de discussões intensas no século XIX, é 
verdade que foi no clima dos “REFORMISTAS”, no 
início do século XX, que despontaram a Escola do 
Trabalho de Kerchensteiner e mais precisamente as 
escolas de formação profissional como as derivadas 
perfeitas onde se produzia a relação entre vida social 
e vida profissional.

No pano de fundo dessa dissertação pedagógica 
fica sempre a pergunta se na socialização empresarial 
não seria possível “salvar”, usando a linguagem da in-
formática, alguns dos princípios essenciais da peda-
gogia das profissões dos tempos modernos.

A discussão passa então para o contexto pedagó-
gico do Trabalho e seu papel educacional na formação 
profissional, na tentativa conciliadora de uma associa-
ção de atributos sociais e econômicos.

Na tentativa de se compreender substancial-
mente o conceito de Trabalho penetra-se na filosofia 
da igreja no século XIX, no sistema de compreensão 
transcendental da ética do cotidiano, onde nem todos 
os homens são predestinados, não por vontade de 

Deus mas por culpa deles mesmos ou “Deus ajuda a 
quem se ajuda a si próprio”.

Para estabelecer a ordem nesse direcionamento 
de vida, o Trabalho, como atividade ascética, impõe-se 
como meio de excelência para o pietismo do acento 
sentimental no qual Deus abençoa o seu filho pelo 
sucesso do seu trabalho.

No inicio do século XX, mais precisamente em 
1908,com a conferência “A escola do futuro no espíri-
to de Pestalozzi” proferida em Zurich, Kerchensteiner 
torna acessível a círculos amplos a sua “escola do 
trabalho” e os seus princípios tomados pelo “pathos 
e pelo ethos da educação”como disse Spranger ao 
considerá-lo como um educador de profunda serie-
dade profissional.

O conceito de Trabalho de Kerchensteiner apoia-
va-se menos no sentido de atividade profissional e 
industrial, mas, ao contrário, no componente estético 
que se relaciona com Ruskin, Carlyle e com a Liga 
alemã do trabalho.

Uma outra característica marcante da sua concei-
tuação está na sua ligação com uma filosofia de vida 
onde o trabalho se associa a ideais éticos e sociais 
numa trama onde se destacam formação, profissão, 
valor, caráter,e personalidade e que remete a transcen-
dência religiosa a uma unidade, a uma força primitiva 
atemporal da humanidade.

Nos tempos modernos o Trabalho associa-se a 
idéias mais terrenas como salário, renda e sacrifício 
onde prevalecem, na sua formulação, atributos como 
disciplina, criatividade, juízo de valor, produtividade 
e lógica. 

As discussões sobre o trabalho, a escola e a 
educação iluminaram a pedagogia reformista influen-
ciadas pelas reflexões de Pestalozzi, Goethe, Dewey, 
Spranger e também Spencer, Carlyle,Götze, Muthesis 
e Simmel.No arranjo das fontes de inspiração das ci-
tações verifica-se não terem sido um “mal- entendido” 
as teorias da Escola do Trabalho que mais adiante se 
ligariam à forma estetizante da educação e da forma-
ção profissional .

A Formação Profissional não seria mais exclu-
siva das necessidades das empresas já que essas 
variarão muito aceleradamente e, ao mesmo tempo, 
conhecimentos relacionados com o desempenho es-
tarão mais bem situados no ambiente e na abstração 
das escolas que, em oposição à empresa, é o local 
mais adequado para essas finalidades. A educação 
continuada será estratégia da escola e da empresa 
na desejável conciliação.

A Escola do Trabalho constitui-se como a primeira 
experiência de Formação Integral do Trabalhador e se 
orienta no materialismo histórico dialético para guiar 
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uma prática pedagógica que vise a educação do tra-
balhador com condições de intervir tecnicamente e 
politicamente nos processos produtivos e sociais.

Quem pesquisar a educação brasileira nos tempos 
recentes deverá, inevitavelmente, concluir que a sua 
evolução não acompanhou o processo de desenvolvi-
mento econômico do País e, ao contrário, andou sempre 
na direção oposta, sendo seguramente responsável por 
parcela ponderável dos fracassos das políticas sociais 
empreendidas que , afinal, conduziram ao quadro la-
mentável de pobreza, miséria, alienação e exclusão de 
representativo segmento da nossa população.

Se de um lado verificou-se uma acelerada expan-
são do sistema educacional pressionado pela deman-
da social de educação, de outro é insofismável admitir 
que qualitativamente, por deficiências estruturais, polí-
ticas elitistas,péssimo rendimento do sistema escolar 
e outras mazelas o processo caminhou em oposição 
às demandas decorrentes do desenvolvimento. Para 
uma compreensão melhor da evolução da educação 
brasileira o ponto de partida é a criação, em 1924, da 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO- ABE, 
reunindo educadores de idéias renovadoras influen-
ciadas por um movimento reformista, no início do sé-
culo, na Europa e nos Estados Unidos, denominado 
de Escola Nova. Heitor Lira, Carneiro Leão, Edgard 
Sussekind de Mendonça e outros criaram a ABE com 
o objetivo de reivindicar medidas consideradas inadi-
áveis tais como a laicidade da educação, a gratuida-
de do ensino e sua obrigatoriedade e a co-educação.

Foi um período polêmico, principalmente pela re-
ação dos educadores religiosos que monopolizavam 
a educação das elites e sentiam-se ameaçados pelas 
idéias renovadoras.

A partir de 1922 começaram a surgir as Re-
formas em vários Estados com Carneiro Leão em 
Pernambuco,Lourenço Filho no Ceará, Sampaio Dória 
em São Paulo, Fernando Azevedo no Distrito Federal, 
Francisco Campos em Minas Gerais e Anísio Teixeira 
na Bahia que constituíam o prenúncio de uma grande 
reforma de caráter nacional.

O movimento reformista iria culminar com o Mani-
festo dos Pioneiros da Educação Nacional ou da Escola 
Nova como foi denominado, em 1932, apresentando 
as propostas que desde 1924 eram debatidas e que 
tinham o comando de Fernando Azevedo e o apoio 
de 26 notáveis educadores. Sob a égide do Governo 
Provisório, em 1930, era constituído o Ministério da 
Educação e da Saúde Pública tendo Francisco Cam-
pos como Ministro e muitas esperanças de mudanças.

De fato , em abril de 1931, um conjunto de De-
cretos que passou a chamar-se de Reforma Francis-

co Campos, promove a primeira intervenção legal de 
âmbito nacional na educação brasileira.

Ainda que de uma certa forma restrita na sua 
intervenção a Reforma abrangeu:

A criação do Conselho Nacional de Educação
A organização do ensino superior e o regime 

universitário
A organização da Universidade do Rio de Janeiro
A organização do ensino secundário
A organização do ensino comercial e a criação 

da profissão de Contador
Consolidação da organização do ensino secun-

dário.
Embora com méritos inegáveis a reforma não 

abrangeu o ensino primário nem a formação profissio-
nal e o ensino técnico e também não cogitou do ensino 
normal, sendo seletiva, elitista e aristocrática. No que 
diz respeito ao ensino superior embora existente desde 
os idos de 1908 e com a criação da Universidade do 
Paraná em 1912, a do Rio de Janeiro, em 1920 e a de 
Minas Geris em 1927 ,o fato é que todas resultavam 
da agregação simples de Faculdades de Direito, Me-
dicina e Engenharia , sem a concepção universitária.

Com a aprovação do novo Estatuto das Universi-
dades Brasileiras e apesar da reorganização da Univer-
sidade do Rio de Janeiro, somente em 1934 foi criada a 
primeira Universidade no conceito da reforma, qual seja 
a Universidade de São Paulo. Em 1935 Anísio Teixeira 
cria a Universidade da Bahia e no mesmo ano surge 
a de Porto Alegre; a primeira com uma Faculdade de 
Educação e a segunda com uma de Economia, além 
do Direito, da Medicina e da Engenharia.

Do ponto de vista regimental a reforma do ensino 
superior.contemplava a figura do Reitor, do Conselho 
Universitário, da Assembléia Universitária e da Dire-
ção das Escolas. Criou a carreira de Catedrático, de 
Auxiliar de Ensino e de Livre Docente. Organizou os 
currículos em três fases; o normal, os equiparados e 
os de aperfeiçoamento e especialização.

No entanto, manteve a falta de diversificação 
do ensino superior ao exigir a presença dos cursos 
de Direito, Medicina,Engenharia e Educação e Letras 
reforçando a aristocracia do ensino e não levando em 
conta as novas demandas de natureza econômica, 
próprias do desenvolvimento.

Quanto ao ensino secundário, a reforma extinguiu 
os preparatórios e promoveu profundas mudanças na 
organização do ensino que passou a ter;

O ciclo fundamental com 5 anos
Os ciclos complementares de 2 anos com dire-

cionamentos curriculares específicos para o Direito,a 
Medicina, Odontologia e Farmácia e para a Engenha-
ria e Arquitetura.
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Tratou de oferecer uma formação básica no fun-
damental, sendo propedêutico no complementar.

Foi implantado um sistema de avaliação rigoro-
so, com argüições mensais, provas bimestrais e exa-
mes finais.

Criou-se o cargo de Inspetor de ensino com atri-
buições e normas centrais e um rígido sistema de ins-
peção escolar. Embora tenha sido uma Reforma no 
sentido abrangente não se livrou da excessiva centra-
lização e dependência ao poder central.

No âmbito do ensino comercial foram organizados 
; os cursos médios e os superiores. Os primeiros em 
dois ciclos , o 1º, propedêutico em 3 anos e o segundo, 
técnico variando entre 1 e 3 anos formando secretários, 
guarda-livros e perito contadores e o Curso Superior, 
em 3 anos, voltado para Finanças.

Se a Reforma Francisco Campos não foi com-
pleta, ainda muito influenciada pela conjuntura política 
dominante, inegavelmente foi o primeiro passo para 
as mudanças que se sucederiam nos anos seguintes 
com as Constituições de 1934 e 1937.

A Constituição de 1934 recebeu vantajosas in-
fluências dos Renovadores vindo a ser considerada 
uma vitória dos integrantes do Manifesto de 1932. 
Incorporou a fixação de um Plano Nacional de Edu-
cação onde estavam presentes a descentralização 
do ensino pelos Estados , a gratuidade do ensino e 
o ensino primário integral, cabendo à União a fixação 
das diretrizes gerais. Ainda sob o domínio de pensa-
mentos conservadores destinou o ensino profissional 
às classes menos favorecidas, mantendo princípios 
socialmente discriminadores.

Durou pouco a conquista dos reformadores já 
que, em 1937, a Carta Magna do Estado Novo viria 
a moderar substancialmente as ênfases procurando 
conter a expansão do ensino,permitindo o ensino reli-
gioso como matéria do currículo ordinário das escolas 
e suavizando outras conquistas anteriores.. O ensino 
gratuito, por exemplo, foi admitido para os que com-
provassem carência de recursos.

Viveu-se um período de estagnação até 1942 
quando o então Ministro da Educação do governo 
Vargas, Gustavo Capanema, inicia uma nova Reforma 
intitulada de Leis Orgânicas do Ensino constituída de 
quatro Decretos que são seguidos no governo José 
Linhares, após a queda de Vargas,por outros três pelo 
Ministro Raul Leitão da Cunha , implantados entre 1942 
e 1946 e que verdadeiramente promoveram profundas 
mudanças na educação brasileira.

Os quatro primeiros instituíram o Ensino Indus-
trial, a implantação de Escolas Técnicas Federais em 
todo o País,o Ensino Comercial, o Ensino Secundário 

e a criação do SENAI e outros três, o Ensino Primário, 
o Ensino Normal e o Ensino Agrícola.

Percebe-se no exame dos documentos legais a 
influência marcante do pensamento dos integrantes do 
Manifesto de 32 enquanto a educação nacional engaja-
-se no Ensino Médio e Profissional como prioridades de 
governo.Logo a seguir era criado o SENAC, em 1946, 
compondo o quadro de uma filosofia humanista tecni-
cista moderna que prevaleceria por muitos anos. Do 
ponto de vista curricular e resumidamente, o Ensino 
Secundário passou a ser composto de dois ciclos; o 
primeiro , Ginasial com quatro anos e o segundo com 
três anos dividido entre Clássico e Científico.

È óbvio considerar o caráter de cultura geral e 
humanística da proposta que claramente destina a for-
mação secundária ao ingresso nos cursos superiores 
deixando para o ensino industrial a função PRECON-
CEITUOSA de terminalidade profissional a nível médio 
sem a necessária autonomia curricular e de prosse-
guimento de estudos.

Os ensinos, industrial, comercial e agrícola por 
sua vez foram organizados com quatro anos de fun-
damental e três ou quatro de técnico e um ano de for-
mação pedagógica para a preparação de professores 
neste caso em caráter opcional. Ao SENAI e ao SENAC 
coube o papel de treinamento e formação profissional, 
como obrigação dos empregadores e preferencialmen-
te para os jovens concluintes do ensino primário e aos 
trabalhadores empregados .

O ensino primário pioneiro em suas diretrizes 
nacionais foi organizado em Fundamental, com qua-
tro anos e Complementar com um ano destinado a 
crianças entre 7 e 12 anos e o Supletivo de dois anos 
para adolescentes e adultos que não receberam esse 
nível nas idades oportunas.Exerceu importante papel 
no combate ao analfabetismo.

O ensino normal teve centralizadas as suas di-
retrizes destinadas à formação de professores para o 
ensino primário e foi dividido em dois ciclos; o primeiro 
com a duração de quatro anos visando a formação de 
Regentes de ensino primário e o segundo, com dura-
ção de três anos visando à formação de professores 
e próprios das Escolas Normais e dos Institutos de 
Educação.

A Constituição de 1946, com o retorno a realida-
de democrática , eminentemente liberal, consagrou a 
necessidade de uma nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação,enquanto fortalecia os princípios de obri-
gatoriedade do ensino, gratuidade do ensino primário 
e obrigações explícitas aos empresários quanto ao 
ensino e ao treinamento de seus empregados. A edu-
cação brasileira passou a ser objeto da preocupação 
dos políticos e governantes no período entre 1948 e 
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1961 quando se discutiu no Congresso o projeto de 
lei do Professor Lourenço Filho, a pedido do então Mi-
nistro Clemente Mariani .

Em 20 de dezembro de 1961 é aprovada a Lei 
4024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
consagrando a estrutura anterior com pequenas al-
terações como a criação do ensino pré-primário com 
maternais e jardins de infância e o ensino médio sub-
dividido em ginasial de 4 anos e colegial com 3 anos.
De fato nada mudou.

Com o período ditatorial instalado a partir de 1964 
e as crises estudantis freqüentes decorrentes da con-
testação ideológica e da defasagem entre a demanda 
por cursos superiores e a oferta de um sistema uni-
versitário envelhecido gerando a figura dos exceden-
tes, concluintes do ensino médio sem perspectivas de 
qualificação profissional e um ensino profissional sem 
prestígio junto à população e a classe empresarial, o 
governo adotou medidas julgadas corretoras, mas que 
de fato resultaram em grande fracasso educacional. 
A expansão do ensino superior privado foi estimulada 
fortemente com expressivo crescimento quantitativo de 
cursos e vagas porem com qualidade quase sempre 
insatisfatória resultando na formação de quadros pro-
fissionais de nível superior sem qualificação e emprego.

Na mesma vertente e sob o impacto das idéias 
tecnicistas é aprovada a Lei 5692 de 1971, de diretri-
zes e bases do ensino de 1º e 2º graus, com obrigato-
riedade de iniciação ao trabalho no 1ºgrau e profissio-
nalização no 2º. Um outro fracasso uma vez que nem 
o sistema de ensino público e nem o privado tinham 
recursos e infraestrutura compatíveis com a proposta 
e muito menos professores preparados , além de uma 
centralização metodológica impraticável.

A Lei 5692 arrastou-se por 25 anos com conse-
qüências perversas para a formação da nossa juven-
tude prejudicada e iludida por um sistema absoluta-
mente teórico cujo benefício residual foi o de valorizar 
a educação profissional ainda que a submetendo a 
um rígido sistema incompatível com o progresso da 
ciência e da tecnologia.

Finalmente chegamos ao ano de 1996 com a nova 
LDB- Lei 9394/96 que depois de mais de dez anos de 
discussões , alterações e emendas tornou-se fruto de 
uma proposta substitutiva do Prof. Darcy Ribeiro alte-
rada em alguns dos seus artigos mas imaculada no 
seu propósito principal e que introduz profunda revisão 
conceitual da educação brasileira. 

A autonomia das escolas é estimulada com li-
berdade na elaboração da proposta pedagógica, na 
elaboração dos seus regimentos e na reclassificação 
de seus alunos independentemente de escolarização 
anterior. O período letivo passa a ter 800 horas e 200 

dias úteis na educação básica e um mínimo de 200 
dias letivos no ensino superior. A freqüência escolar é 
de 75% do total de horas letivas com o controle pela 
escola. 

Aproveitamento de experiências extra- escolares 
tanto na educação básica como na educação profis-
sional e o notório saber no ensino superior.

Valoriza a educação profissional e estabelece cur-
rículos diferenciados para o ensino médio e os cursos 
técnicos e, de outro lado , já na sua regulamentação 
, propõe nova organização em caráter modular para 
os mesmos. Reestrutura a educação superior e esta-
belece classificação inovadora para as instituições-
-Universidades, Centros Universitários, Faculdades 
Integradas, Faculdades, Institutos Superiores e Escolas 
Superiores. O Ensino a Distância merece tratamento 
e importância especial. 

Outras muitas inovações foram contempladas na 
nova LDB mas somente o tempo poderá aferir a sua 
propriedade e os seus resultados. 

A educação profissional veio a ser regulamenta-
da pelo Decreto nº 2208 de 17 de abril de 1997 que 
abordou o § 2º do Art. 36 e os Artigos 39 a 42 do Ca-
pítulo III da Lei 9394.

O Decreto define os objetivos da Educação Pro-
fissional, que podem ser sintetizados em:

Transição, ou melhor, uma passarela entre o mun-
do da educação e o mundo do trabalho.

Profissionalização, Especialização, Aperfeiço-
amento e Atualização do Trabalhador, e finalmente. 
Qualificação, Reprofissionalização e Atualização de 
Jovens e Adultos.

Um dado importante aparece no seu Artigo 3º 
quando são estabelecidos níveis de educação profis-
sional com graus de competência definidos.

NÍVEL I – Educação Profissional Básica que con-
fere Certificados de Qualificação Profissional e não é 
objeto de regulamentação curricular ou autorização 
especial. É ministrada em caráter informal, com dura-
ção variável e independente de escolaridade prévia.

A Qualificação Profissional de Jovens e Adultos 
deve merecer prioridade das instituições especializa-
das públicas ou privadas, tratando-se de uma grande 
abertura para a profissionalização de nível básico que 
abrange os trabalhadores, jovens e adultos, em busca 
de inserção no mercado de trabalho.

NÍVEL II – Educação Profissional de Nível Téc-
nico destina-se à habilitação profissional de alunos 
matriculados ou egressos do ensino médio e é maté-
ria mais complexa e de regulamentação rígida e ainda 
preconceituosa.
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NÍVEL III – Educação Profissional de Nível Tecno-
lógico com a oportunidade de Graduação Tecnológica 
de Nível Superior na figura dos Tecnólogos.

O Decreto nº5.154/2004 alterou a legislação prin-
cipalmente em dois aspectos e que passou a ter nova 
configuração, a saber

Introduz a Educação Técnica Integrada.
 Altera a Qualificação Profissional para Formação 

Inicial e Continuada de Trabalhadores.
Habilitação Técnico Profissional de Nível Médio
Escolaridade Mínima obrigatória : Ensino Médio 

Completo – 2.400 horas. 
Habilitação Técnico Profissional certificada em 

Diplomas ao final de cursos de Educação Técnica de 
nível médio variando entre 800 e 1200 horas de au-
las oferecidos de forma Concomitante, Seqüencial e 
Integrada ao currículo do Ensino Médio com direito 
após a conclusão ao prosseguimento de estudos em 
Nível Superior.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍ-
VEL MÉDIO

Forma Concomitante – Currículo independente 
da educação básica de nível médio oferecido de modo 
concomitante ou seja paralelamente.

Forma Subseqüente – Currículo independente 
oferecido a quem jápossua o Ensino Médio Completo.

Forma Integrada – Currículo resultante da as-
sociação dos currículos de educação básica de nível 
médio e da educação profissional.

ESCOLAS TÉCNICAS

São unidades educativas direcionadas para o 
ensinotécnico, constituídas de oficinas, laboratórios, 
salas de aula, auditórios e espaços extra-classe.

Oferecem cursos técnicos aprovados pelo Con-
selho Estadual de Educação.

Podem oferecer cursos de qualificação profis-
sional.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Formação Profissional. 
Certificação em cursos de durações variáveis 

entre 100 a 600 horasde aulas de iniciação técnico 
profissional, aprendizagem para menores, formação 
de adultos, aperfeiçoamento e especialização.

Exercício Profissional em ocupações qualificadas 
ou semi–qualificadas.

TECNÓLOGOS

Cursos de graduação tecnológica de curta du-
ração com durações variando entre 800 e 2400 horas 
com direito a prosseguimento de estudos em cursos 
de pós graduação Lato Sensu-360 horas.

Exercício profissional em funções de projeto, su-
pervisão, logística controlede qualidade, programação 
de sistemas complexos e de Gerência.

Neste particular cabe resgatar um trecho do Ar-
tigo de João Batista de Araujo, Simon Schwartzman e 
de Cláudio de Moura Castro no Jornal da Ciência de 
02 de fevereiro de 2012

Mas o pior está por vir. A resolução nº2 de 30 de 
janeiro de 2012 do CNE não define o que seja “edu-
cação geral”, mas no inciso V do artigo 14 afirma que 
“atendida a formação geral, incluindo a preparação 
básica para o trabalho, o Ensino Médio pode preparar 
para o exercício de profissões técnicas”.

Instrutivo notar que a profissionalização é vista 
como um “pode”, e não como um caminho natural que 
alhures é seguido pela maioria.

Essa profissionalização se obtém adicionando 
800 horas ao curso (o equivalente a um ano letivo). 
Ou seja, em primeiro lugar, é preciso sofrer as 2.400 
horas da tal “educação geral”. Depois, para a profissio-
nalização, são mais 800 horas de estudo. Na prática, 
os alunos dos cursos técnicos têm uma carga de es-
tudos mais pesada do que os que fazem o acadêmico 
puro. Difícil imaginar maior desincentivo para a forma-
ção profissional. Nos países mais bem-sucedidos em 
educação os cursos técnicos têm carga horária igual 
ou menor que o acadêmico.

Encerrando a incursão no terreno complexo do 
processo educacional resta comentar que a análise da 
questões pedagógicas da Escola do Trabalho citadas 
levam à apreensão de algumas idéias que se consti-
tuem como questões importantes para o entendimento 
das relações ciência e trabalho, trabalho e educação.

 A primeira questão que se coloca é que a relação 
ciência e trabalho pressupõe um processo formativo 
que compreenda a educação para além da escola, no 
qual as experiências sociais, políticas, profissionais, 
enfim, da realidade são integradas ao processo de da 
educação que toma o trabalho nas relações amplas 
que o homem estabelece entre si e com a natureza 
e proporciona o desenvolvimento integral do homem, 
numa perspectiva omnilateral. O trabalho, como ativi-
dade humana concreta e social, intelectual e manual, 
técnica e científica, não só apreende o espaço social 
como um todo, mas é apreendido pelo mesmo.Care-
ce de currículos próprios diferenciados da educação 
básica e autonomia para prosseguimento de estudos 
em nível superior

 Assim, o saber adquirido na escola, o saber 
adquirido na experiência concreta e o saber das rela-
ções sociais e políticas constituem-se como um todo 
que formam, deformam e transformam o trabalhador.
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 A segunda questão é que a diferença da relação 
estabelecida entre ciência e trabalho na escola burgue-
sa, para a relação que se estabelece, na escola socia-
lista, está no objetivo político e ideológico que pretende 
a transformação da sociedade na perspectiva do pro-
jeto da classe trabalhadora como classe hegemônica.

 Nesse sentido, o conteúdo para a educação e 
qualificação profissional do trabalhador parte do tra-
balho como eixo estruturador e dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos como instrumentos para o 
conhecimentos dos processos produtivos e sociais. 

 As relações ciência e trabalho, educação e tra-
balho não se associam apenas para o domínio cientí-
fico e tecnológico do processo produtivo, mas para a 
constituição de uma cultura para a classe trabalhadora 
que lhe possibilite o controle político da sociedade. Daí, 
uma questão pertinente é: a disputa de um projeto de 
educação voltado para a classe trabalhadora pressu-
põe uma escola de classe?

As contradições apontadas sobre a relação en-
tre escolaridade e formas de inserção no mundo do 
trabalho (e do desemprego) possibilitam, em primeiro 
lugar, reafirmar que qualificação para o trabalho é uma 
relação social (de classe, de gênero, de etnia, gera-
cional), muito além da escolaridade ou da formação 
profissional, que se estabelece nos processos produti-
vos, no interior de uma sociedade regida pelo valor de 
troca e fortemente marcada por valores culturais que 
possibilitam a formação de preconceitos e desigual-
dades. Isso quer dizer que os conhecimentos adquiri-
dos pelo trabalhador através de diferentes processos 
e instituições sociais – família, escola, empresa, etc. 
– somados às suas habilidades, também adquiridas 
socialmente e acrescidas de suas características pes-
soais, de sua subjetividade, de sua visão de mundo, 
constituem um conjunto de saberes e habilidades que 
significa, para ele, trabalhador, valor de uso, que só 
se transforma em valor de troca em um determinado 
momento histórico se reconhecido pelo capital como 
sendo relevante para o processo produtivo. O reconhe-
cimento do grau de qualificação do trabalhador pelas 
empresas se dá através de sua particular inclusão em 
diferentes níveis hierárquicos e salariais, em diferentes 
formas de relações empregatícias como trabalho as-
salariado (com ou sem registro), trabalho terceirizado, 
contratos temporários, trabalho sem remuneração. A 
qualificação assim compreendida expressa relações 
de poder no interior dos processos produtivos e na 
sociedade; implica também o reconhecimento que es-
colaridade e formação profissional são condições ne-
cessárias, mas insuficientes, para o desenvolvimento 
social. Isso porque se sabe que somente políticas e 
ações concretas, que possibilitem real desenvolvimen-

to social e econômico (distribuição de renda, reforma 
agrária, reforma do sistema de saúde e educacional), 
podem estar superando desigualdades e construindo 
condições sociais que redundam em cidadania. E só 
encontram sentido social no interior de um projeto de 
desenvolvimento econômico que possibilite direitos 
sociais, entre eles, o trabalho. Nesse contexto, educa-
ção torna-se fundamental como um fim em si mesma, 
como condição sine qua non para a cidadania crítica, 
tal como descrita na introdução deste trabalho; vinculá-
-la ao trabalho sem mediações tem sido relevante para 
culpar as vítimas (desempregados escolarizados) ou 
legitimar ações políticas que possibilitam a “ilusão de 
desenvolvimento”

Toda a dissertação moderna da nova Lei de 
Diretrizes e Bases defronta-se com uma pedagogia 
conservadora que por exemplo resolve determinar a 
obrigatoriedade de conclusão do Ensino Médio para 
a obtenção da Habilitação Profissional de Nível Téc-
nico.Tal determinação fundamenta-se no preconceito 
cultural de que a possibilidade de prosseguimento de 
estudos na Graduação Superior, aos técnicos somente 
ocorre quando associada ao Ensino Médio . Não será 
o caso de cerca de 50% de jovens que num dado mo-
mento abandonaram o Ensino Médio, mas que sendo 
excepcionais técnicos e que se respeitada a proposta 
avançada de Darcy Ribeiro na Lei 9394 /1996 teriam 
plena competência para o exercício profissional reco-
nhecido e de ao mesmo tempo adquirirem a equiva-
lência necessária para o prosseguimento de estudos 
superiores?

A Educação Profissional deve ter seus currículos 
identificados com as competências da Qualificação Pro-
fissional e dos Técnicos , independentes da Educação 
Básica e sempre em consonância com o progresso da 
ciência e da tecnologia.

Finalmente ao Ensino Técnico deve corresponder 
um currículo programático independente porém equi-
valente ao Ensino Médio que por seu turno precisa 
ser revisto oferecendo, por exemplo, oportunidades 
de ênfases distintas no seu terceiro ano , nos saberes 
clássicos humanistas, nos tecnológicos e nos biomédi-
cos, em função dos interesses vocacionais do alunado. 

Sala das Sessões, 8 de março de 2013. – Izalci, 
Deputado Federal – PSDB/DF.

PROJETO DE LEI Nº 5.134, DE 2013 
(Do Sr. Eliene Lima)

Altera o inciso VI do § 2º do art. 1º da 
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, na 
redação alterada pela Medida Provisória 
nº 2.166 – 67, de 24 de agosto de 2001, que 
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dispõe sobre a abrangência da Amazônia 
Legal, e dá outras providências.

Despacho: Devolva-se a proposição, 
com base no art. 83 da lei 12.651 de 25 de 
maio de 2012, c/c o art. 137, §1º, inciso i, do 
regimento interno da câmara dos deputados. 
oficie-se ao autor e, após, Publique-Se.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VI do § 2º do art. 1º da Lei 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, na redação alterada pela 
Medida Provisória nº 2.166 – 67, de 24 de agosto de 
2001, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
VI – Amazônia Legal: os Estados do Acre, 

Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá 
e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° 
S, dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e 
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do 
Estado do Maranhão.” (NR)

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

Justificação

Atualmente, a definição da área da Amazônia 
Legal é dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001, que altera os arts. 1º, 4º, 14, 
16 e 44, e acresce dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, 
bem como altera o art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR, e dá outras provi-
dências. Tramita, no momento, no Congresso Nacional, 
o Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, que institui o novo 
Código Florestal. Esta proposição ainda se encontra 
em análise no Senado Federal e não modifica os atu-
ais limites da Amazônia Legal.

A expressão “Amazônia Legal” foi criada, em subs-
tituição a “Amazônia Brasileira”, em 1953, por ocasião 
da instituição da Superintendência do Plano de Valori-
zação Econômica da Amazônia (SPVEA), pela Lei nº 
1.806, de 06 de janeiro de 1953, com a finalidade de 
planejar e promover o desenvolvimento da região. O 
termo servia, assim, a um propósito político que visa-
va à implantação de determinadas políticas públicas 
naquele espaço.

O mesmo conceito de Amazônia Legal foi ado-
tado pela Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, que 
dispôs sobre o Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, extinguiu a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia e criou a Superin-
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 
na qual ficou estabelecido, em seu artigo 2º, que: A 
Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a região 
compreendida pelos Estados do Acre, Pará, Amazo-
nas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima 
e Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato 
Grosso a norte do paralelo de 16º, do Estado de Goi-
ás a norte do paralelo 13º e do Estado do Maranhão 
a oeste do meridiano de 44º. 

Posteriormente, a criação do Estado de Mato 
Grosso do Sul, pela Lei Complementar nº 31, de 11 
de outubro de 1977, representou para a economia de 
Mato Grosso a perda de uma região bem dotada de 
infraestrutura econômica e social. O Governo Federal 
incluiu então todo o território de Mato Grosso na Ama-
zônia Legal, que passou a integrar a área de atuação 
da Sudam.

O Estado de Mato Grosso passou a fazer jus aos 
benefícios e incentivos fiscais concedidos pela Supe-
rintendência, como uma forma de compensação pela 
perda de grande extensão do seu território. Esta inten-
ção do Governo fica bem clara quando se confrontam 
os limites da Amazônia Legal até a criação do Estado 
de Mato Grosso do Sul, que iam até o paralelo 16°, e 
após a Lei Complementar nº 31, de 1977, que passam 
a atingir todo o território de Mato Grosso.

Fica provado, assim, que as atuais fronteiras da 
Amazônia Legal – no que se refere a Mato Grosso – 
são mais fortemente embasadas em propósitos polí-
ticos, uma vez que sua demarcação foi feita visando 
ao equilíbrio socioeconômico do Estado, do que fun-
damentadas em características fitogeográficas, climá-
ticas ou hidrológicas. 

Seria de se esperar que os limites do bioma Ama-
zônia fossem estabelecidos pela Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal. 
Porém, isto não foi feito naquela ocasião, mas sim pela 
Medida Provisória nº 2.166/2001, que alterou a cita-
da Lei nº 4.771/1965, adotando exatamente o mesmo 
conceito de Amazônia Legal que havia sido tomado 
para fins de usufruto de incentivos e benefícios fiscais.

Dessa forma, consolidou-se na legislação am-
biental brasileira um conceito espacial de Amazônia 
Legal, cujos parâmetros são claramente motivados 
pela concessão de estímulos fiscais e financeiros a 
determinados espaços da região. Não se levou em 
consideração, para o Estado de Mato Grosso, as ca-
racterísticas da cobertura vegetal e de outras condi-
ções naturais de todo o seu território, que foi tratado 
como homogêneo e idêntico em toda a sua extensão. 
Tal diferenciação foi feita para outros Estados a ele li-
mítrofes, como Goiás e Tocantins, onde se definiram 
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as fronteiras da Amazônia Legal ao norte do parale-
lo 13° S. No caso de Mato Grosso, não se levou em 
consideração que o bioma predominante é o Cerrado, 
com todas as suas características. 

Assim pelos motivos expostos, apresentamos 
para a consideração dos ilustres Pares a presente 
proposta de alteração dos limites da Amazônia Legal 
no Estado de Mato Grosso, atualmente previstos em 
nossa legislação ambiental.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – 
Deputado Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 5.140, DE 2013 
(Do Sr. Camilo Cola)

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, para regulamentar a pro-
paganda de alimentos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
4803/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 

1969, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-A:

CAPÍTULO III-A 
Da Propaganda

Art. 23-A. A propaganda comercial de alimentos 
deverá:

I – explicar o caráter promocional da mensagem, 
qualquer que seja a forma ou meio utilizado;

II – incluir informações nutricionais, na forma do 
regulamento.

Art. 23-B. Na propaganda a que se refere o art. 
23-A é vedado: 

I – menosprezar a importância da alimentação 
saudável;

II – induzir o consumidor a erro quanto à origem, 
natureza, composição e propriedades do produto;

III – induzir ao consumo exagerado.
Art. 23-C. A propaganda comercial de alimentos 

considerados não saudáveis ou que possam ser no-
civos à saúde sofrerá restrições.

Parágrafo único. A autoridade sanitária federal 
estabelecerá quais os produtos e as categorias de 
produtos abrangidos pelas disposições do caput.

Art. 23-D. As restrições a que se refere o art. 23-C 
incluem, mas não se limitam, a:

I – advertência sobre os maléficos decorrentes 
do consumo de alimentos considerados não saudáveis 
ou que possam ser nocivos à saúde;

II – horário especial para a veiculação de propa-
gandas em rádio e televisão;

III – restrições específicas direcionadas a crian-
ças e adolescentes;

IV – restrições adicionais estabelecidas pela au-
toridade sanitária federal mediante norma infralegal, 
especialmente em relação a formas não tradicionais 
de propaganda.

Parágrafo único. O detalhamento das restrições 
de que trata este artigo será definido em regulamento.

Art. 23-E. As disposições deste Capítulo aplicam-
-se à propaganda comercial de alimentos, de bebidas, 
de produtos alimentícios e de alimentos preparados e 
embalados em restaurantes e estabelecimentos co-
merciais congêneres, prontos para o consumo.”

Art. 2º O art. 23 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de ou-
tubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23. As disposições deste Capítulo 
aplicam-se aos textos e matérias de propagan-
da de alimentos, qualquer que seja o veículo 
utilizado para sua divulgação, ressalvadas as 
disposições do Capítulo III-A.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A magnitude do problema representado pelas 
doenças relacionadas à alimentação inadequada é 
reconhecida pelas autoridades sanitárias e pelo meio 
científico. Entre outras doenças, destacam-se as car-
diopatias, a hipertensão arterial, a obesidade e o dia-
betes, além de algumas formas de câncer.

Trata-se de um problema complexo cuja solução 
exige, no mínimo, uma grande mudança de hábitos e 
padrões alimentares e o incremento da atividade físi-
ca da população.

A alimentação saudável, por sua vez, requer edu-
cação nutricional. Isso significa orientar a escolha de 
alimentos e bebidas com base nas evidências cienti-
ficas disponíveis.

Como parte de uma dieta equilibrada, no entan-
to, quase tudo pode ser consumido, desde que com 
moderação. Porém, a influência da propaganda co-
mercial, praticada de forma abusiva e antiética, pode 
desequilibrar essa frágil relação.

Sendo assim, são necessários meios legais que 
defendam as pessoas, especialmente as crianças e 
os adolescentes, da propaganda de produtos poten-
cialmente nocivos à saúde, conforme dispõe o § 3º do 
art. 220 da Constituição Federal. 

Pela importância dessa proposição, esperamos 
que seja aprovada pelos ilustres Deputados. 

Sala das Sessões, 12 de Março de 2013. – 
Deputado Camilo Cola, PMDB/ES.
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PROJETO DE LEI Nº 5.164, DE 2013 
(Do Sr. Adrian)

Acrescenta art. à Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, para estabelecer condições 
relativas aos equipamentos utilizados na 
aplicação de agrotóxicos e afins. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
3614/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 13-A: 

“Art. 13-A. Para a aplicação de agrotóxi-
cos e afins deverão ser utilizados equipamentos 
que ofereçam segurança a seus operadores e 
a outras pessoas e que minimizem o risco de 
deriva do produto para além do alvo da aplica-
ção, sendo vedado o emprego de aeronaves 
para esse fim. (NR)” 

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

Justificação

Nos últimos anos, o Brasil alcançou uma lide-
rança nada invejável: é o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos! Idealizadas para combater pragas da 
agricultura, essas substâncias oferecem grandes riscos. 

Graves danos à saúde pública e ao ambiente na-
tural têm decorrido do emprego abusivo ou inadequado 
de agrotóxicos. Alguns casos recentes são emblemáti-
cos e demonstram de forma irrefutável a necessidade 
de se estabelecerem controles mais rigorosos sobre 
o emprego desses produtos. 

Em agosto de 2010, publicou-se documento sín-
tese dos resultados parciais de pesquisa realizada pela 
Universidade Federal do Ceará, intitulado “Estudo epi-
demiológico da população da região do baixo Jaguari-
be exposta à contaminação ambiental em área de uso 
de agrotóxicos”, em que se constatou a contaminação 
da água consumida pela população das comunidades 
locais, por diferentes agrotóxicos – mais de quinze fo-
ram identificados, sendo alguns altamente tóxicos. O 
relatório destaca que “a Comunidade do Tomé é a que 
mais apresenta queixas sobre a qualidade da água 
para consumo humano, sendo exposta aos venenos 
da pulverização aérea por até seis vezes ao ano”. E 
ainda que “a pulverização aérea é relacionada, pelos 
moradores da região, à morte de animais domésticos, 
à contaminação da água que ingerem e a uma série 
de alterações de saúde”, que incluem lesões no fíga-

do, alterações hormonais, má-formação fetal e câncer. 
Algumas pessoas já foram a óbito, em decorrência da 
contaminação. 

Em março de 2011, a grande imprensa noticiou 
o resultado de pesquisa realizada pela Universidade 
Federal de Mato Grosso em Lucas do Rio Verde, ci-
dade de 45 mil habitantes, onde se constatou a con-
taminação do leite materno por agrotóxicos. No leite 
de algumas dessas mães, encontraram-se até seis 
diferentes substâncias tóxicas derivadas de defensi-
vos agrícolas, inclusive daqueles proibidos há mais 
de 20 anos, como o DDT. Não se conhecem os danos 
que essa contaminação pode causar à saúde dessas 
mães e de seus filhos, mas há casos de câncer, má-
-formação fetal e abortos espontâneos, que podem 
estar associados. 

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, 
em diferentes regiões do País. Infelizmente, a popula-
ção brasileira e o meio ambiente têm sido muito pre-
judicados pelo emprego excessivo e irresponsável de 
agrotóxicos. Uma das formas mais perigosas de apli-
cação desses produtos é a que se faz por via aérea, 
quando a deriva do produto, de forma natural (vento) 
ou acidental, atinge áreas vizinhas onde vivem pes-
soas, criam-se animais, cultivam-se outras plantas ou 
procura-se preservar o ambiente natural. Os danos 
são incomensuráveis! 

A Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva – ABRASCO, reunida em seu V Con-
gresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, rea-
lizado em São Paulo, em abril de 2011, aprovou moção 
contra o uso de agrotóxicos e pela vida, requerendo 
das autoridades competentes a adoção de medidas 
emergenciais. Desse documento, transcrevemos os 
seguintes parágrafos: 

“Estudos do campo da Saúde Coletiva 
evidenciam que o nível e a extensão do uso 
dos agrotóxicos no Brasil estão comprome-
tendo a qualidade dos alimentos e da água 
para o consumo humano. Neste contexto é 
importante destacar que o direito a alimen-
tação e nutrição adequada, de acordo com a 
emenda constitucional 64/2010, está sendo 
violado. As práticas de pulverização aérea des-
ses biocidas contaminam grandes extensões 
para além das áreas de aplicação, impactando 
toda a biodiversidade do entorno, incluindo as 
águas de chuva”. 

[...]
“Proibir a pulverização aérea de agro-

tóxicos, tendo em vista a grande e acelerada 
expansão desta forma de aplicação de vene-
nos, especialmente em áreas de monocultivos, 
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expondo territórios e populações cada vez 
maiores à contaminação com produtos tóxicos. 
Estas operações, de questionável e imprová-
vel controle da deriva acidental e técnica, vêm 
sendo realizadas a partir de legislação frágil 
e precariamente fiscalizada, que fere o direito 
constitucional ao meio ambiente sadio, e têm 
resultado em graves impactos sobre a saúde 
humana e dos ecossistemas em geral, inclu-
sive na produção de chuva contaminada com 
agrotóxicos e na contaminação de aquíferos”. 

O presente Projeto de Lei acrescenta artigo à Lei 
nº 7.802, de 1989, determinando que, na aplicação de 
agrotóxicos e afins, sejam utilizados equipamentos que 
ofereçam segurança a seus operadores e a outras pes-
soas, e que minimizem o risco de deriva do produto 
para além do alvo da aplicação, sendo vedado o em-
prego de aeronaves para esse fim. Espero contar com 
o apoio de meus ilustres Pares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 18 de março de 2013. – 
Deputado Adrian.

PROJETO DE LEI Nº 5.167, DE 2013 
(Do Sr. Ruy Carneiro)

Altera a Lei nº 8.112 de 1990, que dis-
põe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais, para ve-
dar adoção de tratamento discriminatório, 
com base em critérios meramente estéti-
cos, para investidura em cargos públicos.

Despacho: Devolva-se a proposição, por 
contrariar o disposto no artigo 61, § 1º, inciso 
ii, alínea “c”, da constituição federal (art. 137, 
§ 1º, inciso ii, alínea “b”, do ricd). oficie-se ao 
Autor, Sugerindo-Lhe a forma de Indicação. 
Publique-Se.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei n. 8.112 de 1990, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públi-
cas federais, para vedar adoção de tratamento discri-
minatório, com base em critérios meramente estéticos, 
para investidura em cargo público.

Art. 2º O §1º do art. 5º da Lei nº 8.112 de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação :

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º As atribuições do cargo podem justi-

ficar a exigência de outros requisitos estabele-
cidos em lei, vedados os de caráter meramente 
estético e discriminatório.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto tem o objetivo de coibir o uso de crité-
rios meramente estéticos e de caráter discriminatórios 
como requisitos para investidura em cargo público. A 
alteração legislativa justifica-se em face das recentes 
discussões em torno da possibilidade de utilização de 
critério dessa natureza, em editais de concurso públi-
co, notadamente no que se refere aos candidatos que 
possuam tatuagens, “piercings” ou outros elementos 
estéticos de natureza similar.

O art. 37 da Constituição Federal de 1988, de-
termina, no inciso II, que “a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração”.

A regra vem ao encontro dos princípios consti-
tucionais da impessoalidade, da eficiência e da iso-
nomia, na medida em que assegura a todos o acesso 
aos cargos e empregos públicos, de acordo com seu 
mérito e sua capacidade. 

Destoa do princípio da isonomia, valor fundamento 
do Estado de Direito, a adoção de qualquer requisito de 
investidura ou critério de seleção, em certame público, 
que não se justifique no mérito, nem se relacione com 
as atribuições essenciais do ou emprego público em 
questão. É o caso, por exemplo, das restrições impos-
tas contra portadores de tatuagem. Não há razão de 
mérito que as justifique.

Espera-se que a proposição possa aprimorar a 
legislação brasileira e coibir a adoção de tratamento 
discriminatório no serviço público, com base em crité-
rios incompatíveis com os valores democráticos per-
tinentes à ordem constitucional em vigor. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2012. – 
Deputado Ruy Carneiro, PSDB-PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.169, DE 2013 
(Do Sr. Leopoldo Meyer)

Altera a redação do art. 13 da Lei nº 
8.069, de 3 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para obrigar 
os estabelecimentos de atenção à saúde a 
comunicar atendimentos envolvendo em-
briaguez alcoólica ou consumo de drogas 
por criança ou adolescente.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
4.231/2012.
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 8.069, de 3 de julho de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 Sem prejuízo de outras provi-
dências legais, deverão ser imediatamente 
comunicados: 

I – suspeita ou confirmação de maus-
-tratos contra criança ou adolescente, ao Con-
selho Tutelar da respectiva localidade;

II – atendimento motivado por ou envol-
vendo embriaguez alcoólica e/ou consumo 
de drogas, aos pais ou responsáveis legais e 
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da publi-
cação.

Justificação

O aumento do consumo de bebidas alcoólicas 
e drogas por menores tem estarrecido a sociedade. 
Adolescentes e crianças cada vez mais jovens vem 
sofrendo as consequências do uso e abuso de subs-
tâncias com as quais sequer poderiam ter contato, 
muitas vezes necessitando atendimento médico de 
emergência.

Segundo o projeto que ora apresento, toda ins-
tituição de atenção à saúde, ao atender menor em 
estado de embriaguez alcoólica ou sob influência de 
drogas, deverá comunicar a ocorrência compulsoria-
mente aos pais ou responsáveis e ao Conselho Tutelar 
da localidade.

A questão do álcool e drogas entre menores é 
complexa. A medida aqui proposta colaborará para evi-
tar que as famílias sigam na ignorância dos problemas 
que atingem seus jovens, e fornecerá às autoridades 
dados concretos e confiáveis sobre a dimensão do 
problema.

Convicto do mérito da proposição, conto com o 
apoio dos nobres pares e os votos necessários para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2013. – 
Deputado Leopoldo Meyer.

PROJETO DE LEI Nº 5.175, DE 2013 
(Do Sr. Sergio Zveiter)

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Desenvol-
vimento urbano;  viação e transportes;  segu-

ridade social e família e  constituição e justiça 
e de cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outu-

bro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º As unidades residenciais reservadas 

para atendimento a idosos devem situar-se, 
preferencialmente, no pavimento térreo.

§ 2º A reserva das unidades residenciais 
para atendimento de idosos no Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, disciplinado pela Lei nº 
11.977, de 07 de julho de 2009, deve ser de 
no mínimo 10% (dez por cento).” (NR) 

Art. 2º O Capítulo X, do Título II, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido 
do seguinte artigo:

“Art. 42-A. É assegurada ao idoso a gra-
tuidade no acesso às rodovias do sistema ro-
doviário federal, exploradas mediante cobrança 
de pedágio, bem como no pagamento bilhetes 
de passagens de veículo automotor coletivo 
terrestre, intermunicipal e interestadual”.

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
artigo, a gratuidade terá como objeto o veícu-
lo automotor de propriedade do idoso e por 
ele ocupado, seja como condutor, seja como 
passageiro”. (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Atualmente a Lei nº 10.741/2003 prevê que nos 
programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso tenha prioridade na aquisição 
de imóvel para moradia própria, observada a reserva 
de 3% (três por cento) das unidades residenciais para 
seu atendimento.

O principal programa do Governo Federal direcio-
nado ao provimento de habitação popular é usado para 
assegurar moradia para as pessoas menos favorecidas 
financeiramente. A presente proposta tem como um de 
seus objetivos ampliar de 3% para 10% a reserva dos 
imóveis destinados ao “Programa Minha Casa, Minha 
Vida”, que deve ser destinada a pessoas idosas para 
que estes, não tendo moradia própria, possam ter a 
possibilidade de tê-la.
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Ressalta-se que a camada da população com 
idade mais avançada costuma ser afastada dos finan-
ciamentos habitacionais tradicionais. Com isso, se os 
agentes financeiros estão mais preocupados com a 
garantia de pagamento das prestações da casa própria 
ao longo dos anos, o Governo Federal deve assegurar 
meios que possibilitem o financiamento em condições 
especiais para os idosos. 

Outra questão de suma importância é garantir a 
gratuidade de pagamento de pedágio em rodovia fe-
deral àqueles cidadãos alcançados pelo Estatuto do 
Idoso, aperfeiçoando o sistema de amparo, proteção 
e estímulo à pessoa idosa, construído com por meio 
da norma em vigor. 

Embora tenhamos avançado no campo dos di-
reitos da pessoa idosa com a aprovação do referido 
diploma legal, ainda existe possibilidade de melhorar 
a condição do idoso para que nesse estágio de de-
senvolvimento econômico e social do país ele possa 
alcançar mais benefícios sociais.

Com isso, as limitações impostas ao deslocamen-
to de pessoas idosas, com veículo de sua propriedade, 
em rodovias federais, merecem atenção para que o 
deslocamento de pessoas idosas possa ser facilitado, 
menos burocrático e sem custo. 

Ademais, o pagamento de pedágio, compromete 
os rendimentos dos idosos prejudicando outros gastos 
essenciais, como os ligados à saúde e à alimentação. 
Enquanto isso, no que se refere à rentabilidade das 
concessionárias, a gratuidade proposta não a afetará 
substancialmente.

Tendo em vista os benefícios que serão conce-
didos à pessoa idosa e em face da enorme relevância 
social da proposta, contamos com o apoio desta Casa 
para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2013. – 
Deputado Sergio Zveiter, PSD/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.177, DE 2013 
(Do Sr. Marcus Pestana)

Dispõe sobre o sistema eleitoral para 
as eleições proporcionais, alterando a Lei 
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
(Lei das Eleições) e sobre o financiamento 
exclusivamente público de campanha elei-
toral, alterando o art. 38 da Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-Nº 
5277/2009.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o sistema eleitoral 

para as eleições proporcionais, alterando a Lei n.º 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei 
n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Parti-
dos Políticos), e a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 
1997 (Lei das Eleições).

Art. 2º Os artigos adiante enumerados da Lei n.º 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), que 
tratam de sistema eleitoral, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 105-A. Os deputados federais, es-
taduais e distritais serão eleitos pelo sistema 
distrital majoritário, em distritos uninominais e 
pelo sistema proporcional de listas partidárias 
preordenadas, em cada Estado, em cada Ter-
ritório e no Distrito Federal”.

“§ 1º. Nos distritos uninomiais será con-
siderado eleito deputado federal, estadual ou 
distrital o candidato que obtiver a maioria dos 
votos, não computados os em branco e os 
nulos.”

“§ 2º. O sistema proporcional para eleição 
dos deputados federais, estaduais e distritais, 
em cada estado, em cada território e no distrito 
Federal levará em conta o quociente eleitoral, 
o quociente partidário e a ordem nominal das 
listas partidárias preordenadas.”

“Art. 105-B. Os vereadores serão eleitos 
pelo sistema proporcional considerando-se o 
quociente eleitoral, o quociente partidário e a 
ordem da votação nominal que cada um te-
nha recebido.”

“Art. 108 – Será considerado eleito depu-
tado federal, estadual ou distrital tantos can-
didatos registrados por um partido quantos 
o respectivo quociente partidário indicar, na 
ordem da lista preordenada (NR)”

“§ 1º Será considerado eleito vereador 
tantos candidatos registrados por um Partido 
ou coligação quantos o respectivo quociente 
partidário indicar, na ordem da votação nomi-
nal que cada um tenha recebido.”

Art. 109  ................................................
“§ 1º. Na eleição de deputados federais, 

estaduais e distritais, o preenchimento dos 
Iugares com que cada Partido ou coligação 
for contemplado far-se-á segundo a ordem 
definida na lista preordenada (NR)”.
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“§ 1º-A. Na eleição de vereadores o pre-
enchimento dos lugares com que cada Partido 
ou coligação for contemplado far-se-á segun-
do a ordem de votação recebida pelos seus 
candidatos.” 

“§ 2º – Nas eleições de deputados fede-
rais, estaduais, distritais e vereadores, todos os 
Partidos poderão concorrer à distribuição dos 
lugares não preenchidos, não se sujeitando à 
limitação imposta pelo quociente eleitoral (NR)”.

“Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da 
representação partidária os candidatos não 
eleitos efetivos da lista final a que se refere o 
art. 108. (NR)”

Art. 3º Os artigos adiante numerados da Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar 
com as seguintes alterações, relacionadas com o sis-
tema eleitoral e com o financiamento de campanha:

“Art. 15. [...]
VI – condições, forma de escolha de seus 

candidatos a cargos e funções eletivas e as re-
gras para a definição da ordem dos candidatos 
na lista partidária preordenada nas eleições 
proporcionais, obedecendo-se ao disposto no 
art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997; [...] (NR)”

Art. 4º Os dispositivos adiante enumerados da Lei 
nº 9.504, de 1997, passam a vigorar com as seguintes 
alterações, relacionadas com o sistema eleitoral e com 
o financiamento de campanha eleitoral:

“Art. 8º [...]
§ 3º Obedecido o disposto no § 4º, o par-

tido organizará, em âmbito estadual, uma lista 
partidária para a eleição de Deputado Federal 
e outra para a de Deputado Estadual, Distrital 
ou de Território.

§ 4º A elaboração da lista preordenada 
do partido para as eleições proporcionais será 
feita obedecido o voto secreto dos convencio-
nais ou filiados, por uma das seguintes formas, 
conforme definido no respectivo estatuto:

a) votação nominal em convenção;
b) votação por chapas em convenção;
c) prévias abertas à participação de to-

dos os filiados do partido.
§ 5º Na votação nominal em convenção 

partidária, serão observadas as seguintes re-
gras:

a) a ordem de precedência dos candi-
datos na lista partidária preordenada corres-
ponderá à ordem decrescente dos votos por 
eles obtidos;

b) cada convencional votará obrigatoria-
mente em quatro candidatos diferentes, em 
cédula única, sob pena de nulidade do voto.

§ 6º Na votação por chapas, será obser-
vado o princípio proporcional, de acordo com 
as seguintes regras:

a) para cada lista, serão apresentadas, 
na convenção correspondente, uma ou mais 
chapas com a relação preordenada dos can-
didatos, até cem por cento do número de lu-
gares a preencher na circunscrição;

b) cada convencional disporá de um voto;
c) totalizados os votos dados às chapas 

pelos convencionais, proceder-se-á à elabora-
ção da lista partidária preordenada, na qual o 
primeiro lugar caberá à chapa mais votada e 
os demais, em sequência, sempre à chapa que 
apresentar a maior média de votos por lugar.

§ 7º Na realização de prévias, o partido 
poderá optar pela votação nominal em candi-
datos ou pela votação por chapas, conforme 
definido no estatuto do partido.

§ 8º Os convencionais ou filiados serão 
convocados para deliberar sobre a lista preor-
denada de que trata o §4º, por edital, publicado 
com antecedência mínima de quinze dias na 
imprensa local, devendo a votação acontecer 
entre as 8 e as 17 horas do dia marcado.

§ 9º O estabelecimento da ordem de 
precedência dos candidatos na lista preorde-
nada do partido obedecerá à alternância de 
gênero, de modo a contemplar um candidato 
de gênero distinto no âmbito de cada grupo 
de três posições da lista.

§ 10. Nas coligações e federações, a de-
finição dos lugares que caberão a cada partido 
na lista preordenada será feita pelos órgãos 
de direção dos partidos ou

federações das respectivas circunscri-
ções.

§ 11. O preenchimento dos lugares na 
lista de candidatos da coligação ou federação, 
definidos na forma do § 10, deverá seguir a 
ordem da lista partidária preordenada de cada 
partido que a compõe. (NR)”

“Art. 10. Cada partido ou coligação pode-
rá registrar candidatos em listas preordenadas 
para a Câmara dos Deputados, Câmara Legis-
lativa e Assembleias Legislativas, até cem por 
cento do número de lugares a preencher. (NR)”’

“Art. 38-A. As campanhas eleitorais se-
rão financiadas exclusivamente com recursos 
públicos”.
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Art.4º Revogam-se o § 5º do art. 39 da Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995, o § 1º do art. 8º e 
os artigos 21, 81 e os anexos referidos no inciso II do 
art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificacão

Juntamente com a proposta de financiamento 
público de campanha, o Relatório Final apresentado 
pelo relator da Reforma Política propõe a adoção do 
sistema proporcional com listas flexíveis para as 
eleições de deputados federais, estaduais e vereadores. 
Argumenta-se que esse sistema fortalece os partidos 
e amplia o conteúdo programático das propostas po-
líticas defendidas nas eleições proporcionais.

Além desse modelo, foram debatidos os mode-
los do sistema distrital puro, do sistema majoritário no 
qual a circunscrição é o Estado (aplicado em todo o 
Estado ou em metade deste, combinado com o siste-
ma proporcional de lista fechada) ou o sistema “distri-
tal misto” (totalmente proporcional, com metade das 
vagas preenchidas pelo sistema distrital, uninominal, 
e metade pelo sistema proporcional de lista fechada).

O sistema que se propõe, embora também pos-
sa ser qualificado como misto (pois preenche metade 
das vagas pelo sistema majoritário, em distritos uni-
nomiais e a outra metade pelo sistema proporcional), 
busca garantir o respeito às minorias pelo voto duplo 
e pela distribuição das vagas remanescentes, por 
modelo que inclui os partidos que não alcançarem o 
quociente eleitoral.

O critério majoritário para eleição dos parlamen-
tares em distritos uninominais será a maioria simples, 
com voto personalizado (voto no candidato), e o critério 
proporcional será de listas partidárias estaduais, com 
os candidatos apresentados ao eleitor na sequência 
que deverão ser eleitos. Cada estado federado é di-
vidido em um número de distritos igual à metade das 
cadeiras a que tem direito na Câmara dos Deputados. 
A partir deste contexto, cada partido apresenta dois 
tipos de candidaturas: um candidato para concorrer à 
eleição majoritária uninominal em cada distrito e uma 
lista fechada de candidatos (com ordem previamente 
definida pelo partido) igual para todos os distritos do 
mesmo estado (lista estadual).

Para definição da distribuição de cadeiras será 
mantido o modelo atual de cálculo proporcional (Hare/
Andrae), modificado apenas o critério atual para dis-
tribuição das sobras. No modelo proposto, incluem-se 
na distribuição os partidos que não tiverem alcançado 
o quociente eleitoral. Após a definição do número de 
cadeiras a que cada partido tem direito, são conside-

rados eleitos todos os candidatos que tenham vencido 
as eleições majoritárias em cada distrito mais os pri-
meiros nomes das listas partidárias necessários para 
completar o quociente partidário.

Para calcular o número de cadeiras a que cada 
partido faz jus, utilizam-se apenas os votos atribuídos 
às listas partidárias. 

Os candidatos que se elegerão pelo sistema ma-
joritário concorrerão em distritos uninominais, enquanto 
a eleição proporcional ocorrerá em todo o Estado. Esse 
sistema busca garantir a representatividade do ente 
federativo ao mesmo tempo em que assegura maior 
representatividade pelo fortalecimento dos partidos 
que terão reduzidas as disputas internas. 

Por esta proposta, a eleitor dispõe de dois votos, 
devendo conferir o primeiro a um candidato distrital, no 
sistema majoritário, e o segundo a uma lista partidária 
entre as que competem no Estado. Esse sistema garan-
te que o eleitor possa destinar seu voto ao candidato 
de sua preferência, mas que também possa assegurar 
a representatividade de um partido menor com o qual 
se identifique. Os candidatos não podem concorrerem 
simultaneamente nos distrito uninominal e na lista.

O sistema, ao mesmo tempo, valoriza o papel dos 
partidos políticos e garante maior identidade entre o 
eleitor e seus representantes pela escolha majoritária 
de parte dos que ocuparão as vagas. 

O voto duplo e a inclusão dos partidos políticos 
que não alcançarem o quociente eleitoral na distri-
buição das sobras garante a representação das mi-
norias, sem enfraquecer o regime político partidário 
com disputas internar e sem favorecer a redução da 
efetiva representatividade dos eleitores que passam 
a ter maior identidade com os mandatários em cada 
distrito e estado.

Essa proposta inspira-se no sistema eleitoral de 
tipo alemão, que assegura proporcionalidade e tam-
bém garante que o Poder Legislativo atue com maior 
eficácia pela clara definição de maiorias e minorias. 
O sistema também se adapta bem às diversas es-
tratégias partidárias e contextos políticos regionais, 
com culturas políticas diferenciadas no que se refere 
à importância relativa conferida aos votos de legenda 
e aos votos nominais. 

No sistema proposto, embora os eleitores atri-
buam votos a candidato distrital que será eleito por 
maioria de votos, o sistema proporcional é preserva-
do na medida em que apenas faz jus ao mandato se 
o partido alcançar o quociente eleitoral. 

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Mar-
cus Pestana, Deputado Federal – PSDB/MG.
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PROJETO DE LEI Nº 5.178, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Dispõe sobre o uso de papel reciclado 
pela Administração Pública Federal.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável;  Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e  
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta e indireta ficam obrigados a uti-
lizar papel reciclado nos materiais de expediente de 
acordo com os seguintes percentuais mínimos do total 
de papel utilizado, a partir da data de vigência desta Lei:

I – 50% (cinquenta por cento) no primeiro ano;
II – 100% (cem por cento) no segundo ano.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os 

casos em que o papel reciclado não puder atender 
as especificações técnicas requeridas pelo material 
de expediente. 

§ 2º Em não havendo no mercado papel reciclado 
na quantidade requerida pela Administração Pública 
Federal, o órgão ou entidade licitante, mediante justi-
ficação fundamentada, estará liberado de cumprir os 
percentuais definidos no caput.

Art. 2º A inobservância do disposto no artigo an-
terior constitui ato de improbidade administrativa, nos 
termos do inciso II do art. 11, da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

De acordo com estudo da Abrelpe (Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resídu-
os Especiais), denominado “Panorama dos Resíduos 
Sólidos”, o Brasil produziu, em 2010, 60,8 milhões de 
toneladas dos chamados resíduos sólidos urbanos. 
Essa quantidade foi 6,8% mais alta que a registrada 
em 2009 e seis vezes maior que o crescimento popu-
lacional que, no mesmo período, ficou em pouco mais 
de 1%. De todo esse resíduo, cerca de 6,5 milhões de 
toneladas foram parar em rios, córregos e terrenos bal-
dios. Ainda 42,4%, ou seja, 22,9 milhões de toneladas 
foram depositados em lixões e aterros controlados, 
que não fazem o tratamento adequado dos resíduos.

A média de lixo gerado por brasileiro em 2010 foi 
de 378 quilos, um valor 5,3% superior aos 359 quilos 
de lixo per capita computados em 2009. Pelo menos 

30% dos lixos domiciliares são compostos por mate-
riais recicláveis, mas apenas 1% acaba sendo, efeti-
vamente, recuperado pela coleta seletiva.

Alcançamos um elevado grau de reciclagem em 
latinhas de alumínio e significativo no caso de garrafas 
PET, por exemplo. Mas o grau de reciclagem de mui-
tos materiais, como vidro, isopor e, inclusive, papel, é 
ainda muito baixo. A taxa de reciclagem de papel é da 
ordem de apenas 30%. 

A maior parte do papel usado proveniente do co-
mércio, indústria, escritórios e residências é recolhida 
por catadores de papel, que são responsáveis por levar 
essas fibras pós-consumo até os aparistas. Dos apa-
ristas elas são encaminhadas para as fábricas, para 
a produção do papel reciclado. 

Para cada 1000 kg de papel reciclado evitamos o 
corte de 20 a 30 árvores adultas. A reciclagem de papel 
é também fundamental para enfrentarmos o problema 
da disposição de resíduos sólidos em lixões e aterros. 
A coleta de papel para reciclagem gera empregos e 
renda para milhares de pessoas de baixa renda. A in-
dústria da reciclagem gera emprego, renda e reduz o 
consumo de insumos para a produção de papel. 

É fundamental, portanto, incentivar a indústria 
do papel reciclado. É com esta finalidade que estamos 
propondo o presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.184, DE 2013 
(Do Sr. Ademir Camilo)

Institui o Dia Nacional do Trabalhador 
em Locação.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
Com Base no art. 137, §1º, Inciso I, do Re-
gimento Interno da Câmara Dos Deputados. 
oficie-se ao autor e, após, Publique-se.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º Esta lei institui o Dia Nacional do Trabalha-

dor em Locação a ser comemorado todo dia 13 de julho.
Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a 

constar do Calendário Oficial.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Esta proposição visa homenagear a categoria 
profissional dos trabalhadores nas empresas loca-
doras, incluindo: locadoras de veículos, empresas de 
locação de máquinas e de equipamentos agrícolas, 
industriais e comerciais; ferramentas; equipamentos 
médicos e hospitalares; aparelhos eletrônicos; loca-
ção de artigos para festas; vestuários; equipamentos 
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e materiais esportivos e de lazer; sinucas e bilhares; 
informática; banheiros químicos e em locação de es-
truturas tubulares para montagem de palco.

Dentre os sindicatos que representam essa cate-
goria, encontra-se o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Locação do Estado de Minas Gerais – 
SINTRAL/MG, que foi fundado no dia 20 de novembro 
de 2008. O Sindicato nasceu da necessidade da repre-
sentação da categoria dos empregados nas Empresas 
de Locação no Estado de Minas Gerais, que se en-
contrava desorganizada e sem representação sindical. 

A partir da data de fundação, começou a grande 
batalha para conseguir o documento legal para legiti-
mar o Sindicato: a Certidão Sindical. 

Durante o período para obter a certidão, acon-
teceram inúmeras idas e vindas entre Brasília e Belo 
Horizonte para conseguir o Registro Sindical. 

Depois de muitas lutas, através de ações junto 
a Ministério do Trabalho, no dia 13/07/2010, foi con-
cedido o referido documento sindical e o sindicato foi 
reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A criação desse sindicato é reflexo da necessi-
dade de agir com união na defesa coletiva de direitos 
comuns dos trabalhadores das empresas de locação 
no Estado. Assim foi criada uma Entidade própria em 
defesa dos direitos dessa classe profissional, marcan-
do a construção de um novo tempo de organização 
e de eficiência em negociações coletivas em prol de 
maiores benefícios para toda a categoria, que se en-
contrava desamparada.

Face ao exposto e, tendo em vista que há apoio 
oficial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Locadoras de Bens Móveis e de Assistência Técnica 
do Estado do Rio de Janeiro, sindicato esse que jun-
tamente com o SINTRAL/MG são os únicos no Brasil 
a representarem toda a categoria profissional dos tra-
balhadores nas empresas locadoras, para a data de 13 
de julho, sendo esta data um marco para o Sindicato 
Mineiro, que depois de muitas lutas foi reconhecido 
como Entidade representativa dessa importante clas-
se trabalhista em Minas Gerais.

Para tanto, peço o apoio dos ilustres pares no 
sentido de aprovar este Projeto de Lei.

Sala das sessões, 20 de março de 2013. –  Depu-
tado Ademir Camilo.

PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2013 
(Do Sr. Marllos Sampaio)

Altera a Lei nº 5.292 de 8 de junho de 
1967, que dispõe sobre a prestação do Ser-
viço Militar pelos estudantes de Medicina, 
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos 
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veteri-

nários, para regular o local de prestação do 
Serviço Militar.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
Por Contrariar o Disposto no Artigo 61, § 1º, 
Inciso II, Alínea “F”, da Constituição Federal 
(Art. 137, § 1º, Inciso II, Alínea “B”, do RICD). 
Oficie-se ao Autor, Sugerindo-lhe a forma de 
Indicação. Publique-Se.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera a Lei nº 5.292 de 8 de ju-

nho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço 
Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odon-
tologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, 
Dentistas e Veterinários, para regular o local de pres-
tação do Serviço Militar.

Art. 2º O Art. 18 da Lei nº 5.292 de 8 de junho de 
1967 passa avigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. Os MFDV convocados na for-
ma do art. 9º e seu § 1º, após selecionados, 
serão incorporados, obrigatoriamente, nas 
Organizações Militares do município onde se 
formaram ou do domicílio eleitoral, na situação 
de aspirantes-a-oficial ou guardas-marinha, 
da reserva de 2ª classe ou não remunerada.

 .................................................... ” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A incorporação de médicos, dentistas, veterinários 
e farmacêuticos para a prestação do serviço militar obri-
gatório é extremamente importante para as Forças Arma-
das. Entretanto, há polêmica sobre a real necessidade de 
realizar a movimentação impositiva desses profissionais 
temporários para Municípios longe de suas famílias, do 
seu domicílio eleitoral ou de sua primeira formação.

Nossa proposta vai ao encontro da necessidade 
de que as Forças Armadas realizem um melhor planeja-
mento e aproveitamento desses recursos humano. Para 
tanto, alteramos a redação da lei para que esses profis-
sionais cumpram o Serviço Militar Obrigatório no Muni-
cípio em que se formaram ou no seu domicílio eleitoral.

Existem muitas faculdades de medicina espa-
lhadas pelo País, o que nos indica que há formandos 
suficientes para cobrir as necessidades militares, mes-
mo em municípios de fronteira. Entendemos que as 
Forças Armadas poderão, mediante um planejamento 
judicioso, deslocar médicos de carreira para atender as 
demandas das organizações militares que não sejam 
contempladas pelo critério proposto.

Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui 
em aperfeiçoamento oportuno e relevante para o or-
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denamento jurídico federal, esperamos poder contar 
com o valioso apoio dos nobres Pares em favor de sua 
aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – De-
putado Marllos Sampaio.

PROJETO DE LEI Nº 5.189, DE 2013 
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Altera o art. 18 da Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, que “Institui o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária”.

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-Nº 
2535/2011.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º O artigo 18 da Lei nº 9.612, de 19 de feve-

reiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18. As prestadoras do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária poderão admitir patro-
cínio, sob a forma de apoio cultural, bem como 
propaganda e publicidade comercial, para os 
programas a serem transmitidos, desde que 
restritos aos estabelecimentos situados na 
área da comunidade atendida.

Parágrafo único. O serviço de propaganda 
e publicidade não poderá ultrapassar o tempo 
de 3 minutos por cada hora de programação.

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

Justificação

As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária são instrumentos essenciais para a demo-
cratização das comunicações em nosso país. A capi-
laridade e o caráter comunitário constituem elementos 
que devem ser apoiados pela legislação. Exatamente 
por isso, a sustentação pela própria comunidade deve 
ser prevista, inclusive com propaganda e publicidade 
comercial, limitada aos próprios estabelecimentos da 
sua comunidade. O presente projeto visa exatamente 
possibilitar essa sustentação.

Pelos presentes argumentos, peço o apoio e o 
voto dos colegas para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Depu-
tado Ricardo Berzoini.

PROJETO DE LEI Nº 5.192, DE 2013 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Institui o “Dia Nacional do Trabalho 
Decente”, a ser realizada anualmente no 
dia 7 de outubro.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
Com Base no Art. 137, §1º, Inciso I, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se ao Autor e, Após, Publique-se.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o “Dia Nacional do Traba-

lho Decente”.
Art. 2º É instituído o “Dia Nacional do Trabalho De-

cente”, a ser realizada anualmente no dia 7 de outubro.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Submeto a apreciação de meus ilustre Pares o 
presente projeto de lei, pelo qual se institui o “Dia Na-
cional do Trabalho “Decente, a ser realizada em cada 7 
de outubro. A ideia, que é auto eloquente, diga-se, visa, 
precisamente, a valorizar a dignidade do trabalho, um 
dos valores mais altos da sociedade. Com efeito, dia 
após dia, a sociedade lança, lastimavelmente, um gran-
de contingente de nossos concidadãos em atividades 
que estão longe do conceito que se tem de dignidade.

Por outro lado, como é sabido, mesmo trabalhos, 
em princípios dignos, são, pelas péssimas condições 
oferecidas aos trabalhadores, rebaixados à condição 
que não merece o qualificativo de humana.

Esse rebaixamento se faz pela falta de obser-
vância dos padrões de conforto e segurança, pela 
sobrecarga horária, pelos salários aviltados, pelos 
preconceitos de gênero, pela tentativa de obstruir a 
organização dos trabalhadores, pela imposição da 
condição de escravo e pelas mais diversas e perver-
sas formas de assédio moral.

A instituição do “Dia Nacional do Trabalho De-
cente”, ora proposta, não tenho dúvidas, irá reforçar a 
consciência da necessidade de se resgatarem sempre 
os valores mais elevados do trabalho.

Convém, todavia, esclarecer o conceito de “tra-
balho decente”. Esse conceito foi introduzido pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e visa a 
garantir a todas as pessoas oportunidades de empre-
go produtivo, em condições de liberdade, equidade, 
segurança e dignidade.

Entende-se como “oportunidade de emprego 
produtivo” a garantia a todos que queiram trabalhar da 
chance de efetivamente encontrar um emprego, o qual 
seja instrumento que permita o alcance de um nível 
de bem-estar aceitável ao trabalhador e a sua famí-
lia. Emprego em condições de liberdade refere-se ao 
fato de que o trabalho deve ser livremente escolhido e 
também se refere ao direito inafastável de participação 
dos trabalhadores em organizações sindicais.
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Emprego em condições de equidade traduz a ne-
cessidade de tratamento justo e equitativo dos traba-
lhadores, respeitando-se as diferenças, rejeitando-se 
as discriminações, e também possibilitando a conci-
liação entre o trabalho e a família.

Por sua vez, emprego em condições de segurança 
destaca a preocupação com a proteção à saúde dos 
trabalhadores, assim como com a sua proteção social.

Por fim, emprego em condições de dignidade 
pressupõe o respeito aos trabalhadores e a possibi-
lidade de eles participarem nas decisões relativas às 
condições de trabalho.

Desde 2003, o Brasil vem adotando iniciativas 
para a promoção do trabalho decente no país, tendo 
lançado em 2006 a Agenda Nacional do Trabalho De-
cente, publicado em 2010 o Plano Nacional de Em-
prego e Trabalho e concluído em 2012 a Conferência 
Nacional do Emprego e Trabalho Decente, que apontou 
os rumos da elaboração de uma política nacional que 
venha aprofundar e consolidar os compromissos do 
Estado brasileiro em relação a esse importante tema. 

Vários Estados e Municípios brasileiros também 
criaram as suas agendas do trabalho decente, a co-
meçar da Bahia que, em 2007, elaborou e lançou a 
primeira agenda subnacional do trabalho decente em 
todo o mundo.

Desde 2008, o movimento sindical em todo o mun-
do vem realizando no dia 7 de outubro de cada ano a 
comemoração do “Dia Mundial do Trabalho Decente”, 
envolvendo milhões de pessoas. O movimento sindical 
brasileiro participa de tal iniciativa, e vários governos 
estaduais e municipais realizam ações para marcar a 
relevante data. Cito aqui o Governo da Bahia, que, em 
2009, instalou em 7 de outubro, o Comitê Gestor para 
o Programa Bahia do Trabalho Decente.

Coincidentemente, o 7 de outubro marca também 
o chamado Massacre de Ipatinga, evento trágico que 
se deu há cinquenta anos, no então distrito de Ipatin-
ga, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Revoltados 
pelas más condições de trabalho e as humilhações 
que sofriam ao serem revistados antes de entrarem 
e saírem do trabalho na empresa Usiminas, os traba-
lhadores fizeram uma manifestação pacífica na porta 
da empresa em 7 de outubro de 1963. A Polícia Mi-
litar, responsável pela segurança da Usiminas, abriu 
fogo, usando mesmo metralhadoras contra os operá-
rios desarmados. Segundo a versão oficial de então, 
resultaram dessa investida oito mortos (entre esses, 
uma criança no colo de sua mãe) e oitenta feridos. Tais 
números sempre foram contestados pelas testemunhas 
oculares que tiveram a verdadeira noção da tragédia 
que ali aconteceu. 

Daniel Miranda Soares narra em seu artigo, in-
titulado “O Massacre de Ipatinga”, publicado nos Ca-
dernos do CEAS nº 64 de novembro/dezembro de 
1979, que foram mais de três mil feridos e trinta e três 
teriam morrido até o dia seguinte em decorrência dos 
ferimentos. Segundo o Jornal “Em Tempo” seriam mais 
de oitenta mortos.

Por conta de tais fatos, instituir o “Dia Nacional do 
Trabalho Decente” não apenas será destacar o esforço 
que o Brasil tem feito na promoção das melhorias labo-
rais, como também será justa homenagem às vítimas 
de Ipatinga nos cinquenta anos do lastimável episódio.

Considerando o que acabo de expor, confio no 
apoio de meus ilustres Pares à presente iniciativa. 

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – 
Deputado Daniel Almeida, PCdoB/BA.

PROJETO DE LEI Nº 5.195, DE 2013 
(Do Sr. Assis Melo)

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

Despacho: Apense-se à(Ao) PL nº 
3.590/2008.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 8° da Lei n° 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º A base de cálculo do imposto 
devido no ano-calendário será a diferença 
entre as somas:

(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-

-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, nutricionistas e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos 
e próteses ortopédicas e dentárias;

(...)”

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir do primeiro dia do ano 
seguinte. 

Justificação

A legislação atual contempla, como despesas 
dedutíveis, aquelas realizadas com serviços prestados 
por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
além das despesas com exames laboratoriais, serviços 
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radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé-
dicas e dentárias.

A proposição inclui, entre as despesas dedutíveis 
do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, aquelas 
realizadas com os serviços prestados por nutricio-
nistas, vez que a atividade desses profissionais é da 
mais alta relevância para toda a população, sobretudo 
quando se considera que no País já há uma epidemia 
de sobrepeso e de obesidade, além de um número 
crescente de casos obesidade mórbida.

A admissibilidade da dedução das despesas 
realizadas com nutricionistas é um incentivo que se 
pretende dar à população no sentido de cuidar melhor 
da saúde, sob os aspectos preventivos e curativos que 
esses profissionais são capazes de prestar a toda a 
sociedade, seja pela orientação ou pela correção da 
educação alimentar e nutricional.

Ao contrário, a ausência da referida previsão le-
gal de dedução não estimula a população a buscar o 
auxílio desses profissionais, fato que facilita o surgi-
mento de doenças decorrentes da alimentação incor-
reta, bem como enormes acréscimos de despesas ao 
Sistema Único de Saúde.

A importância da boa alimentação e da prática 
nutricional adequada recomenda que todas as pesso-
as busquem, no profissional nutricionista, a orientação 
sobre a melhor conduta alimentar. Nesse sentido a 
presente proposição vem incentivar essa iniciativa por 
parte do cidadão, contribuindo decisivamente para a 
melhoria da qualidade de vida da população.

Pelas razões expostas, esperamos contar com 
o apoio das Senhoras e Senhores Deputados para 
aprovação do presente Projeto de, a fim de zelar pela 
saúde de toda a população brasileira.

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – 
Deputado Assis Melo, Deputado Federal, PCdoB/RS.

PROJETO DE LEI Nº 5.198, DE 2013 
(Do Sr. Fernando Jordão)

Dispõe sobre a instalação de visor 
digital de velocidade nos ônibus interes-
taduais, e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes;  Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd) e  Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As Empresas de transporte público inte-

restadual ficam obrigadas a instalar dispositivo digital 

para visualização da velocidade nos ônibus interesta-
duais, pelos passageiros.

Art. 2º – O visor digital aqui tratado será instalado 
fora da cabine do motorista, de fácil visualização dos 
passageiros, durante todo o trajeto.

Art. 3º – Será disponibilizada ainda, ao lado do 
dispositivo mencionado, placa informativa com o número 
de telefone do Departamento de Estradas e Rodagem 
– DER, da Polícia Rodoviária Federal e da Empresa 
de Transporte, para fins de reclamação.

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por meio das dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por escopo criar 
mecanismo que viabilize a identificação pelo consumi-
dor passageiro da velocidade dos ônibus nas viagens 
interestaduais, fornecendo de imediato a possibilida-
de de se relatar a infração aos órgãos fiscalizadores 
competentes.

A segurança e os acidentes no transporte rodo-
viário estão ganhando importância nos últimos anos. 
Os custos econômicos dos acidentes e o impacto psi-
cológico pela perda de vidas e seqüelas provocadas 
favoreceram a conscientização de diferentes setores 
da sociedade quanto à necessidade de abordagem e 
análise profunda deste tema.

Justifica-se a presente sugestão pelo aumento 
cada vez mais freqüente de abusos cometidos pelos 
motoristas nas viagens rodoviárias interestaduais, frente 
à impotência dos passageiros que colocados em risco, 
muitas vezes percebem que a velocidade do coletivo 
não é condizente com a da rodovia e não possuem 
nenhum mecanismo de proteção ou denúncia.

Sabe-se que a velocidade compatível com a se-
gurança é descrita como aquela que permite ao mo-
torista uma reação que evite atingir um obstáculo, um 
pedestre, um animal, ou outro veículo, facilitando uma 
manobra de emergência, quando necessária, como 
frear ou desviar do obstáculo.

O que ocorre comumente é que os motoristas 
dos ônibus interestaduais parecem dirigir como se 
não tivessem nem tacógrafo nem limite de velocidade 
fixado por lei.

O dispositivo ora apresentado proporcionará ao 
consumidor o registro das irregularidades, por qual-
quer meio, mesmo que de maneira visual, possibili-
tando até a parada do veículo nos postos rodoviários 
de fiscalização.
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Ademais, o fácil acesso aos números dos órgãos 
fiscalizadores, além de contribuir de forma preventiva nos 
casos de excesso de velocidade, viabilizará ainda, recla-
mações no que tange a outras irregularidades cometidas, 
tais como, utilização inadequada dos itens de seguran-
ça obrigatórios pela Empresa, passageiros, motoristas, 
além de problemas técnicos no coletivo, paradas fora 
dos pontos, desrespeito a outras normas do trânsito, etc.

Não se pode olvidar ainda, que diante de tal 
medida repressiva, os motoristas certamente ficarão 
constrangidos em violar a lei diante de passageiros 
atentos, informados e munidos de medidas simples 
que podem evitar acidentes e preservar vidas.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Fer-
nando Jordão, Deputado Federal – PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI N.º 5.200, DE 2013 
(Do Sr. Roberto Britto)

Dispõe sobre o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas do Instituto 
Nacional de Previdência Social – INSS e dá 
outras providências.

Despacho: apense-se à(ao) PL-nº 
1183/2011.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a convocação pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS, aos seus postos 
e unidades, para o recadastramento de aposentados 
e pensionistas, que estiverem com a saúde debilitada, 
atestada por uma junta médica.

Art. 2º O recadastramento dos aposentados e 
pensionistas de que trata o artigo anterior, deverá ser 
feito por uma junta médica do INSS – Instituto Nacional 
de Previdência Social, que deverá se programar com o 
aposentado e pensionista no prazo de trinta dias para 
poder atestar através de uma visita domiciliar. 

Art. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Exe-
cutivo no prazo de 90 (noventa) dias.

Justificação

È inconcebível que uma Instituição de Governo 
que tem o dever de zelar de seus segurados, princi-
palmente aqueles que se encontram com saúde debi-
litada, muitas vezes sem recursos para poderem arcar 
com equipamentos necessários para se locomoverem, 
sejam obrigados a comparecerem aos postos e unida-
des do INSS para se recadastrarem.

Em 20 de março de 2013.. – Roberto Britto, De-
putado Federal, PP/BA.

PROJETO DE LEI Nº 5.201, DE 2013 
(Do Sr. André Figueiredo)

Altera a Lei nº 11.345, de 14 de setem-
bro de 2006, para modificar a destinação 
dos valores arrecadados no concurso de 
prognóstico denominado Timemania com o 
objetivo de torná-la mais atraente para seus 
apostadores e de aumentar a capacidade 
de pagamento das entidades desportivas 
quanto às suas dívidas fiscais junto à União, 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Turismo 
e Desporto;  Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e  Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.1º Esta lei tem por objeto a modificação da 

Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, a fim de 
tornar o concurso de prognóstico denominado Time-
mania mais atraente para seus apostadores, aumentar 
a capacidade de pagamento das entidades desporti-
vas quanto às suas dívidas fiscais junto à União e de 
autorizar a renegociação das dívidas das entidades 
de prática desportivas, na forma em que especifica.

Art. 2º A Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 
2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
II – 27% (vinte e sete por cento), para 

remuneração das entidades de prática des-
portiva da modalidade futebol que cederem 
os direitos de uso de suas denominações, es-
cudos, marcas, emblemas, hinos ou símbolos 
para divulgação e execução do concurso de 
prognóstico; 

III – 15% (quinze por cento), para o cus-
teio e manutenção do serviço;” 

IV –  
a)  ..........................................................
b) 1/3 (um terço), para as ações dos clu-

bes sociais, de acordo com os projetos apro-
vados pela Federação Nacional dos Clubes 
Esportivos – FENACLUBES; 

 ..............................................................
“§ 1º O prêmio a que se refere o inciso I 

do caput deste artigo é isento do imposto so-
bre a renda previsto no art. 14 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964.” 

 ..............................................................
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“§7º Na venda de apostas lotéricas pelo 
canal internet contemplando todas as modali-
dades do portifólio das Loterias, a Caixa Eco-
nômica Federal fará propaganda em página 
exclusivamente criada para:

I – fomentar o envolvimento solidário dos 
torcedores;

II – permitir a realização de apostas on-
line; e

III – destacar o objetivo do concurso me-
diante o uso da imagem da entidade de prática 
desportiva participante.

§8º Fica a Caixa Econômica Federal auto-
rizada a negociar com as entidades de prática 
desportiva o desenvolvimento de novo formato 
do concurso de prognóstico de que trata esta 
Lei com o fim de torná-lo mais atrativo.” (NR)

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
III – a cessão do direito de uso de sua 

denominação, emblema, hino, marca ou de 
seus símbolos durante o período estipulado 
no instrumento de adesão de que trata o ca-
put deste artigo, que não poderá ser inferior 
ao prazo máximo de parcelamento fixado nos 
termos desta Lei.” (NR)

“Art. 10-A As entidades de prática despor-
tiva poderão requerer a renegociação de seus 
débitos parcelados na forma dos arts. 4º, 5º, 6º 
e 6º-A, com antecedência mínima de sessenta 
meses do termo final do respectivo contrato.

Parágrafo único. Para efeito da renego-
ciação prevista no caput, ficam a Secretaria da 
Receita Previdenciária, o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, a Secretaria da Recei-
ta Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, autorizados a reduzirem em 
até 90% os valores das multas e dos juros 
aplicados aos respectivos créditos de que são 
titulares.” (NR)

“Art. 15-A Aplica-se ao dirigente de enti-
dade de prática desportiva o disposto na Lei nº 
8.429, de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional.” (NR)

“Art. 15-B No caso de descumprimento 
das obrigações assumidas nos termos desta 
Lei, as entidades de prática desportiva ficam 
impedidas de receber novos incentivos fis-
cais, no âmbito federal, pelo prazo de cinco 

anos, sem prejuízo das sanções desportivas 
determinadas pela Confederação Brasileira 
de Futebol.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Timemania foi criada em 2007 para arrecadar 
recursos financeiros na forma de apostas em partidas 
de futebol com o objetivo de liquidar a dívida que os 
clubes brasileiros de futebol tinham com o governo 
federal, e que totalizava, à época, R$ 968,2 milhões. 
O concurso, no entanto, realizou até o momento um 
abatimento insignificante, em relação aos débitos com 
o fisco, que gira em torno de 10% da dívida.

A Câmara dos Deputados, por conta disso, por 
sua Comissão de Turismo e Desporto, realizou várias 
audiências públicas para debater o assunto, além de 
ter criado grupo de trabalho do qual tenho a honra de 
ter sido designado Relator, com o propósito de reali-
zar um diagnóstico sobre esta espécie de concurso e 
a possibilidade de modificar suas regras, em especial 
para melhorar sua arrecadação e, com isso, viabilizar 
o objetivo originalmente buscado. 

Das discussões, ficou assente que a Timemania 
não chegou a arrecadar nem 1/3 do previsto na época 
de sua criação, tendo por base a previsão inicial de ar-
recadação anual que era de cerca de R$ 500 milhões. 
Segundo dados da Caixa Econômica Federal – CAIXA, 
em 2011, foram arrecadados aproximadamente R$ 160 
milhões, tão-somente. 

De fato, a renda da Timemania representa atual-
mente apenas 3% do total arrecadado pela CAIXA nas 
loterias do país, mas, a conclusão a que chegamos, é 
que tem grande potencial para crescimento, razão do 
presente projeto.

Aprovada a proposta que ora apresento, do to-
tal dos recursos arrecadados com a realização do 
concurso, 46% (quarenta e seis por cento), livres de 
imposto de renda, serão destinados para o valor do 
prêmio. Segundo cálculos apresentados pela CAIXA, 
comparando-se o modelo vigente (IR 30% e Prêmio 
Bruto 46%) com um modelo que fosse isento do Imposto 
de Renda, o prêmio seria incrementado em 15,62%.

Segundo estudos feitos pela CAIXA, com a isen-
ção do imposto sobre a renda previsto no art. 14 da Lei 
nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, dada pelo pro-
jeto, “esse aumento significativo na premiação refletiria 
diretamente no desempenho da Timemania, gerando 
mais atratividade para o produto e estimulando as ven-
das, com o consequente aumento dos repasses feitos 
aos clubes, na forma da legislação da Timemania”.
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Além disso, aprovada a proposta, 27% (vinte e 
sete por cento) da arrecadação serão destinados para 
remuneração das entidades desportivas da modali-
dade futebol que cederem os direitos de uso de suas 
denominações, escudos, marcas, emblemas, hinos 
ou símbolos para divulgação e execução do concur-
so de prognóstico, contra os atuais 22% (vinte e dois 
por cento). Serão 5% a mais de renda para os clubes 
participantes que, certamente, ensejarão uma maior 
efetividade na liquidação de seus débitos com o Fisco 
federal, na medida em que suas respectivas capaci-
dades de pagamento terão incremento na ordem de 
22,72% em relação à atual distribuição a que têm direito.

Para tanto, a proposta reduz o percentual desti-
nado a despesas de custeio e de manutenção de ser-
viços de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por 
cento), mantendo as demais destinações. Conside-
rando que o incremento ao valor do prêmio na ordem 
de 15,62% também se reflete na parcela que cabe à 
CAIXA, a isenção acabará por aumentar, reflexamente, 
o valor distribuído a ela, tornando possível a redução 
sem afetar a viabilidade econômica da administração 
do concurso. Ou seja, apenas com a isenção de IR 
dado pelo projeto, os 15% propostos correspondem 
a 17,34% sem quaisquer incrementos nas apostas. 
Com elas, até mesmo a CAIXA, a despeito da redução 
de sua taxa de administração, ganhará com o projeto.

Outra importante inovação diz respeito à propa-
ganda institucional do concurso. Com a aprovação da 
presente proposta, quando da venda de apostas lo-
téricas pelo canal internet já existente e que contem-
pla todas as modalidades do portifólio das Loterias, 
a CAIXA fará propaganda em página exclusivamente 
criada para fomentar o envolvimento solidário dos tor-
cedores e a realização de apostas online, bem como se 
prestará ao destaque do objetivo do concurso, o que, 
acreditamos, também pode promover efeito positivo 
nas vendas do produto.

Registro, também, que, aprovado o projeto, a 
participação da entidade de prática desportiva na Ti-
memania continuará condicionando-se à celebração de 
instrumento instituído pela CAIXA, do qual constará a 
adesão aos termos estabelecidos em regulamento; a 
autorização para a destinação da parte que lhes cabe 
para pagamento de débitos com a União; e a cessão 
do direito de uso de sua denominação, emblema, hino, 
marca ou de seus símbolos durante prazo não inferior 
ao prazo máximo de parcelamento de suas dívidas.

Destacamos que o repasse, já estabelecido na 
atual Lei, do Ministério do Esporte para a Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC será, no entanto, transferi-
do para a Federação Nacional dos Clubes Esportivos 
– FENACLUBES, atingindo assim um número muito 

mais representativo de clubes esportivos sociais, uma 
vez que a FENACLUBES foi reconhecida no dia 06 de 
março de 2012, pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go – MTE, como entidade sindical de grau superior. 

Portanto, a FENACLUBES é representante oficial 
da categoria econômica dos 13.826 clubes esportivos 
de prática formal e não formal, no âmbito sindical, como 
entidade de grau superior e tem a missão de represen-
tar a categoria econômica em todo o território nacional.

Também, para efeito das renegociações, a Se-
cretaria da Receita Previdenciária, o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS, a Secretaria da Receita 
Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
ficarão autorizados a reduzir em até 90% os valores 
das multas e dos juros aplicados aos respectivos cré-
ditos de que são titulares.

Como forma de estabelecimento de sanção ao 
mau pagador, o descumprimento das obrigações as-
sumidas impossibilitará a entidade desportiva inadim-
plente de receber novos incentivos fiscais, no âmbito 
federal, pelo prazo de até cinco anos. 

Além disso, aprovado o projeto, aplicar-se-á ao 
dirigente de entidades de prática desportiva ou de ad-
ministração do desporto o disposto na Lei nº 8.429, de 
1992, conhecida como Lei da Improbidade Administra-
tiva, já que, na forma do parágrafo único de seu art. 1º, 
também estão sujeitos às penalidades nela previstas, 
os atos de improbidade praticados contra o patrimô-
nio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício da União.

Ademais, disso, as entidades de prática desporti-
va ou de administração do desporto ficarão impedidas 
de receber novos incentivos fiscais, no âmbito federal, 
pelo prazo de cinco anos, sem prejuízo das sanções 
desportivas determinadas pela Confederação Brasileira 
de Futebol, no caso de descumprimento das obriga-
ções assumidas nos termos da Lei.

Com a aprovação da presente proposta, abrir-se-
-á, também, às entidades desportivas abrangidas pela 
Lei, o direito de participar da concepção do formato do 
concurso de prognósticos, inclusive propondo novas 
regras quanto ao formato das apostas, a fim de dar 
maior atratividade à Timemania.

Essas são algumas sugestões que faço indepen-
dentemente de outras que possam surgir do Grupo 
de Trabalho e entidades parceiras para se agregarem 
a essas.

Por último, quero registrar que a isenção do Im-
posto de Renda previsto em nossa proposta tem uma 
razão de ser própria, que não se estende às demais 
modalidades de concursos de prognósticos. Primeiro 
porque os clubes não estavam sujeitos à tributação a 
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que estão sujeitos hoje. Surpreendidos pela tributação 
que passaram a suportar, em decorrência das altera-
ções legais, endividaram-se sobremaneira e drastica-
mente. Foi por conta desta peculiaridade que o Go-
verno Federal, sensibilizado com esta circunstância, 
criou a Timemania.

Portanto, a Timemania tem um aspecto distintivo 
das demais loterias. Além das razões de ponderação 
entre a realidade de isenção tributária para outra de 
carga tributária importante que levaram à sua criação, 
este concurso é um meio de viabilizar o recebimento 
de valores devidos ao Fisco; é um meio de fazer com 
que mais recursos sejam direcionados para os cofres 
públicos, resultado que não pode ser obtido com isen-
ção de Imposto de Renda concedida a outras moda-
lidades lotéricas.

Isto posto, acreditando estar contribuindo para 
o aperfeiçoamento do concurso de prognóstico deno-
minado Timemania, dando condições às entidades de 
prática desportiva dela participantes para que, efeti-
vamente, tenham capacidade de pagamento de suas 
dívidas com a União, espero apoio dos nobres Pares 
em sua rápida aprovação.

Salas das Sessões, 20 de março de 2013. – De-
putado André Figueiredo, PDT/CE.

PROJETO DE LEI Nº 5.207, DE 2013 
(Da Sra. Flávia Morais)

Altera a lei da comunicação audiovi-
sual de acesso condicionado, Lei nº 12.485, 
de 12 de setembro de 2011, incluindo como 
direito dos assinantes a possibilidade de 
cancelamento dos serviços de TV por as-
sinatura pessoalmente ou pela internet.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
1.593/2011.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei no 12.485, de 12 de 

setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação 
audiovisual de acesso condicionado, incluindo como 
direito dos assinantes a possibilidade de cancelamento 
dos serviços de TV por assinatura pessoalmente ou 
pela internet.

Art. 2º O art. 33 da Lei no 12.485, de 12 de se-
tembro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso:

“Art. 33.  ................................................
 ..............................................................

VII – ter a opção de cancelar os servi-
ços contratados por via telefônica ou pela in-
ternet.” (NR)

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias 
após a sua publicação.

Justificação

Os serviços de televisão por assinatura têm apre-
sentado extraordinário crescimento nos últimos anos, 
principalmente após a entrada em vigor da nova lei da 
comunicação audiovisual de acesso condicionado, Lei 
no 12.485/11. O novo instrumento legal agrupou todos 
os serviços de televisão paga sob a nova denominação 
de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e, dentre 
outras medidas, eliminou as barreiras ao capital es-
trangeiro na atividade de distribuição. Com o aumento 
da competição propiciada pela nova lei, o número de 
assinantes saltou de 12,7 milhões em 2011 para 16,1 
milhões no final de 2012, um crescimento de mais de 
26% no período de apenas um ano.

O novo instrumento permitiu a entrada no setor 
de TV a cabo de empresas de telecomunicações com 
alto poder de investimento. Além disso, essas compa-
nhias, por fazerem parte de grandes conglomerados, 
buscam fortes economias de escala centralizando 
suas operações. Dentre as atividades centralizadas, 
encontra-se a de atendimento ao consumidor. A cen-
tralização, por sua vez, implica diminuição de postos 
de atendimento presenciais, o que dificulta, na prática, 
o contato com o assinante.

Sobre esse aspecto, diretamente relacionado 
com a proteção dos interesses dos assinantes, a lei do 
SeAC não garante um leque explícito de meios para o 
contato do assinante. Em especial, a lei não garante 
um canal de contato para solicitar o cancelamento dos 
serviços. A lei remete praticamente toda a temática da 
defesa dos direitos do assinante ao Código de Defesa 
do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e às “demais normas 
aplicáveis às relações de consumo e aos serviços de 
telecomunicações” (caput do art. 33 da lei do SeAC).

Nessa temática, a Anatel já havia aprovado, em 
2007, a Resolução nº 488, que instituiu o Regulamento 
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos 
Serviços de Televisão por Assinatura. O Regulamento 
conta com um artigo específico que trata da questão 
da rescisão contratual que transcrevemos a seguir:

“Art. 19. Para o cancelamento do contra-
to devem ser disponibilizados ao Assinante os 
mesmos meios pelos quais se fez a contrata-
ção do serviço, tais como carta, fax, correio 
eletrônico ou outra forma de comunicação que 
venha a ser utilizada.
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§ 1º Independentemente do meio pelo 
qual fez a contratação, o Assinante poderá, por 
qualquer motivo, rescindir o contrato mediante 
Correspondência à Prestadora.

 ............................................................ .”

Apesar de a Anatel ter regulamentado especifica-
mente a questão da rescisão contratual, entendemos 
que o dispositivo que faz menção às opções de can-
celamento por intermédio dos “mesmos meios pelos 
quais se fez a contratação” ou “mediante correspon-
dência” não atende plenamente aos consumidores. 
O regulamento deveria facilitar a vida do assinante e, 
certamente, a forma mais simples para se cancelar um 
serviço é por via telefônica ou, para aqueles que detêm 
acesso, pelo uso da internet. Por isso, apresentamos 
a presente proposta.

Mediante a aprovação deste projeto, o assinante 
terá assegurado o direito de cancelar os serviços da 
maneira mais simples possível, isto é, através de uma 
ligação telefônica ou pela internet. Entendemos que a 
inclusão desse direito, na lei, é a forma mais adequada 
de se proteger os usuários desses serviços.

Pelos fatos aqui elencados, solicitamos o apoio 
dos nobres pares para a APROVAÇÃO deste projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputada Flávia Moraes.

PROJETO DE LEI Nº 5.210, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Acrescenta parágrafo único ao art. 58 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para aplicação de multa ao fornecedor que 
oferecer produto com prazo de validade 
vencido.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-nº 
4.823/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 58.  ................................................
Parágrafo único. Sem prejuízo das penas 

previstas no caput deste artigo, se houver apre-
ensão de produto impróprio para uso e consu-
mo em decorrência de prazo de validade ven-
cido, na forma prevista no art. 18, § 6º, inciso 
I, desta lei, será aplicada multa ao fornecedor 
infrator, nos termos dos arts. 56, inciso I, e 57, 
desta lei, bem como este se obriga a ofertar o 

produto pelo mesmo preço verificado no ato da 
infração, durante o mesmo período de tempo 
que perdurou a referida oferta irregular”. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação oficial.

Justificação

É sabido por todos que vários estabelecimentos 
que comercializam alimentos e produtos similares se 
utilizam da prática irregular, e já vedada pelo Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, na qual oferecem 
produtos com prazo muito próximo ao vencimento ou 
mesmo já vencidos.

Na verdade, não há nenhum óbice legal para que 
supermercados e estabelecimentos similares ofereçam 
à venda produtos que estejam com prazos de validade 
próximos ao vencimento, porém o que ocorre é que tais 
produtos, comumente, ficam expostos em gôndolas e 
prateleiras mesmo após ter vencido o prazo de validade. 

Assim, consumidores desatentos – mas atraídos 
pelos baixos preços oferecidos – são frequentemente 
prejudicados quando compram tais produtos, normal-
mente laticínios, e se deparam com os prazos de va-
lidade já expirados.

Essa prática abusiva tem se tornado corriqueira 
em muitos supermercados e precisa ser coibida com 
uma alteração no art. 58 da Lei nº 8.078/90, haja vista 
que os órgãos de defesa do consumidor, ainda que apli-
cando as penas previstas no art. 56 do Código de Defe-
sa do Consumidor, não têm obtido êxito em inibir essa 
prática absurda por parte desses estabelecimentos.

Acreditamos que com essa inclusão de um novo 
parágrafo único ao art. 58, no qual se estabelece que 
os fornecedores deverão ofertar o produto pelo mesmo 
preço verificado no ato da infração, compreendendo 
o mesmo período de tempo que perdurou a referida 
oferta irregular, os supermercados ficarão mais cau-
telosos e evitarão o abuso.

A existência e a aplicação de multa, como já 
prevista na legislação, é importante como instrumento 
de se coibir a oferta de produtos impróprios ao uso e 
consumo, especialmente aqueles cujos prazos de va-
lidade estejam vencidos, como já preceitua o inciso I 
do § 6º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, julgamos que essa nova previsão le-
gal de se criar um ônus para os supermercados, qual 
seja a de continuarem a vender os produtos com novo 
prazo de validade pelo mesmo preço que anunciaram 
o produto que estava vencido, será ainda mais eficaz 
para o fim de inibir definitivamente essa conduta tão 
desrespeitosa ao consumidor.
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Por tais razões, esperamos contar com o indis-
pensável apoio de nossos ilustres Pares para a apro-
vação desta importante proposição.

 Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.213, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho 
de 1983, estabelecendo a obrigatoriedade 
da existência de guarda-volumes nos esta-
belecimentos financeiros.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-nº 
1.980/2011.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 

1983, estabelecendo a obrigatoriedade da existência 
de guarda-volumes nos estabelecimentos financeiros.

Acrescente-se o seguinte art. 2º-A à Lei nº 7.102 
de 7 de abril de 1997:

“Art. 2º-A É obrigatória a disponibiliza-
ção de guarda-volumes nos estabelecimen-
tos financeiros que mantenham controle de 
acesso às suas dependências por meio de 
portas giratórias de segurança, detectores de 
metais ou equipamentos similares, nas seguin-
tes condições:

I – a quantidade de guarda-volumes deve 
ser, no mínimo, de vinte por cento da média 
de clientes atendidos por hora; 

II – os guarda-volumes serão individu-
alizados e deverão possuir tranca, cuja cha-
ve ficará em poder do seu usuário enquanto 
permanecer no estabelecimento financeiro.”

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

Justificação

A necessidade de aumentar a segurança nos esta-
belecimentos financeiros vem promovendo a instalação 
de uma série de equipamentos de segurança para o 
controle da entrada das pessoas em suas dependên-
cias. Esse tipo de providência é muito bem vinda, pois 
aumenta a confiança e a sensação de tranquilidade 
dos clientes enquanto são atendidos.

Entretanto, as instituições financeiras ainda não 
encontraram uma maneira prática para evitar o cons-
trangimento de pessoas que não desejam ter os seus 
pertences revistados pela segurança privada. 

Nossa proposta vem ao encontro da necessidade 
de preservar a privacidade dos clientes dos estabele-
cimentos financeiros quando previmos a existência de 
guarda-volumes para deixar os seus pertences antes 
de passar pelos sistemas de segurança.

Para atingir esse objetivo, estabelecemos que:
– a medida se aplica somente às instituições fi-

nanceiras que mantenham equipamentos de controle 
de acesso às suas dependências;

– a quantidade de guarda-volumes seja de, no 
mínimo, 20% da quantidade de clientes atendidos por 
hora;

– os guarda-volumes sejam individualizados e a 
chave permaneça com o cliente durante o tempo que 
permanecer nas dependências. 

Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui 
em aperfeiçoamento oportuno e relevante para o or-
denamento jurídico federal, esperamos poder contar 
com o valioso apoio dos nobres Pares em favor de sua 
aprovação nesta Casa.

 Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE LEI Nº 5.218, DE 2013 
(Do Sr. Stepan Nercessian)

Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabele-
ce diretrizes e bases da educação nacio-
nal, dispondo sobre a obrigatoriedade da 
existência de laboratórios de ensino de 
matemática nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio.

DESPACHO: Às Comissões de: Educa-
ção e  Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se art. 27-A à Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996:

“Art. 27-A. Com o objetivo de garantir o 
acesso ao saber previsto nos conteúdos cur-
riculares estabelecidos nesta Lei, cada escola 
pública de ensino fundamental e médio contará 
obrigatoriamente com laboratórios de ensino 
de matemática.

§ 1º. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios promoverão estratégias 
de ação que contemplem estudos dos investi-
mentos para a montagem laboratórios de en-
sino de matemática e a definição das etapas 
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a serem seguidas para a sua implementação 
com o envolvimento da comunidade escolar;

§ 2º. Para fins desta Lei, considera-se 
comunidade escolar: alunos, pais, responsá-
veis, equipe pedagógica, direção, professores 
de matemática e das demais áreas; 

§ 3º. A ação a que se refere o caput deste 
artigo ficará condicionada ao efetivo cumpri-
mento pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, sem prejuízo de outras prescrições 
legais, de prover a formação continuada dos 
docentes em educação matemática, de modo 
a atender às especificidades do exercício de 
suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação 
básica. (NR)

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

Justificação

O desenvolvimento da matemática está relacio-
nado com o desenvolvimento da humanidade. Nota-
-se que, quanto maior o desenvolvimento da huma-
nidade, mais a matemática se faz presente nos mais 
diversos ramos, mesmo sem ser notada pela maioria 
das pessoas. 

No entanto, para diversos analistas em educação, 
a maneira como essa ciência vem sendo ensinada nas 
salas de aulas, com métodos puramente dedutivos, não 
está correspondendo às necessidades atuais, já que 
estamos ensinando a matemática da mesma maneira 
como se fazia há cem anos. 

Em nossa concepção, tal afirmativa ecoa verda-
deira quando verificamos os níveis de insucesso, nas 
avaliações formais da disciplina de matemática reali-
zadas por meio de vestibulares, concursos, programas 
de ingresso em Universidades como, por exemplo, o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em ge-
ral, as notas aferidas aos alunos nessa disciplina são 
consideradas um dos fatores de grande apreensão 
por parte dos educadores e autoridades educacionais. 

Essa problemática nos leva a concluir que os 
estudantes brasileiros não estão conseguindo utilizar 
a matemática apresentada nas escolas para resolver 
problemas cotidianos, entender a complexidade da 
tecnologia e da comunicação, perguntar, assimilar 
informações novas, como também para trabalhar em 
equipe, já que esses são alguns dos requisitos básicos 
para qualquer tipo de trabalho.

Na atualidade, muitas escolas públicas, ainda não 
dispõem de um espaço físico para realizar a construção 
de um laboratório para o ensino de matemática. Para 
vencer esse desafio, várias alternativas têm sido pro-
postas em trabalhos acadêmicos. Uma delas é o labo-
ratório de ensino da matemática que, embora não seja 
a solução para os problemas na educação matemática, 
é certamente um caminho que pode levar ao aperfei-
çoamento das estratégias de ensino-aprendizagem.

Por essa razão, pensando na melhoria do apren-
dizado dos alunos do ensino fundamental e médio, e, 
também, em um melhor desempenho em sala de aula 
do docente em matemática, decidimos apresentar esse 
Projeto de Lei que torna obrigatório a implantação de 
laboratórios para o ensino de matemática em todas 
as escolas públicas de ensino fundamental e médio 
da federação. 

Sob essa questão, vale ressaltar, que temos 
consciência que a simples introdução de laboratórios 
equipados com computadores e softwares com jogos 
computacionais e outros periféricos, por si só, não ga-
rantirá a tão propalada inclusão digital, nem tampouco 
a melhoria na qualidade do ensino. E, se a atitude de 
incluir tais ferramentas não estiver responsavelmente 
vinculada a uma política séria de formação docente, 
pode inclusive gerar dificuldades para os agentes envol-
vidos nesse processo de construção do conhecimento. 

Por isso, buscando argumentos consistentes para 
defender a necessidade de implantação de laborató-
rios de ensino de matemática, entendemos que para 
uma eficaz implantação de tais laboratórios em todas 
as escolas públicas do ensino fundamental e médio 
do país, há que se traçar uma estratégia clara, que 
contemple: 1) um estudo detalhado dos investimentos 
públicos na aquisição destas tecnologias; 2) uma ampla 
discussão quanto à formação docente para o uso dos 
recursos tecnológicos. Sem estes dois pressupostos 
básicos, as tentativas de qualificação do uso das tec-
nologias tendem ao fracasso exatamente por priorizar 
atenção aos recursos e equipamentos e desprezar a 
importância fundamental do professor nesse processo.

Após traçadas essas estratégias, entendemos 
que é preciso: a) estabelecer no Projeto Político Pe-
dagógico (PPP) de cada escola a necessidade do uso 
adequado das tecnologias; b) esta ação só terá efeito 
concreto se os professores assumirem tais recursos 
como elementos que podem contribuir na dinâmica do 
processo ensino-aprendizagem e na reconstrução de 
um novo modelo de escola. Portanto, sem essa premis-
sa básica, é pouco provável que sejam logrados êxitos.
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Feitas essas considerações, manifestamos a 
nossa crença de que uma eficaz implantação de la-
boratórios de ensino de matemática pode aumentar 
a auto-confiança e a melhoria da auto-imagem dos 
alunos. Já que, segundo aponta a literatura consul-
tada, a existência desse tipo de laboratório gera um 
movimento positivo em direção às transformações 
necessárias para um ambiente motivador do interes-
se dos alunos, uma forma mais atrativa e organizada 
de utilização dos materiais didáticos manipuláveis, 
facilitando, com isso, a compreensão de conceitos e 
propriedades matemáticas.

Portanto, em face do exposto, estou seguro de 
que a importância dessa iniciativa haverá de garantir 
o apoio dos meus ilustres Pares para a aprovação do 
presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputado Stepan Nercessian, PPS-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.221, DE 2013 
(Do Sr. Félix Mendonça Júnior)

Dá nova redação ao art. 476 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conceder estabilidade provisória 
ao portador de neoplasia. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL- nº 
4.816/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 476 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 476. Em caso de auxílio-doença, o 
empregado é considerado em licença não re-
munerada, durante o prazo desse benefício.

Parágrafo único. Na hipótese de neo-
plasia, é garantida estabilidade provisória ao 
trabalhador, durante o tratamento da doença, 
independentemente de percepção de auxílio-
-doença, até o prazo de doze meses após a 
alta médica.” (NR)

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

Justificação

De uma forma geral, no caso de afastamento do 
trabalho em razão de doença ou de acidente do traba-
lho, podemos inferir que a CLT já garante a manuten-
ção do contrato de trabalho, que fica temporariamente 
suspenso porque o trabalhador passa a ser pago pela 
Previdência Social. 

Na hipótese de o trabalhador sofrer acidente do 
trabalho (assim também consideradas algumas do-
enças profissionais), a Lei Previdenciária (Art. 118 da 
Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991) assegura-lhe 
a estabilidade provisória pelo prazo mínimo de doze 
meses após a cessação do auxílio-doença. Por outro 
lado, para os acometidos por doença grave (incluídas 
em lista elaborada por três pastas ministeriais, que leva 
em conta critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência ou outro fator que justifique tratamento par-
ticularizado por conferir especificidade e gravidade à 
doença em questão – Art. 26, inciso II, da Lei de Be-
nefícios da Previdência Social), o ordenamento jurídico 
assegura aposentadoria, reforma e pensão especiais, 
entre diversos outros benefícios. 

Na oportunidade, portanto, nossa preocupação 
é com o trabalhador que tenha sido acometido com 
neoplasia, doença que todos sabemos ser de tama-
nha gravidade que, mesmo quando recebe alta para 
retornar ao trabalho, deverá fazer o acompanhamen-
to durante cinco anos para, só então, ser considerado 
efetivamente curado. E essa, entre tão duras expecta-
tivas, é de longe a melhor das situações. 

Todos sabemos o quanto é importante o equilí-
brio emocional do paciente para a sua chance de cura. 
Nada mais justo, portanto do que lhe assegurar a ne-
cessária tranquilidade da manutenção de seu contrato 
de trabalho, atendendo aos princípios constitucionais 
da preservação da dignidade humana e da valorização 
social do trabalho. 

Contamos, pois, com o apoio de nossos Ilustres 
Colegas Congressistas para a aprovação do presente 
projeto de lei, como medida de inteira justiça.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputado Félix Mendonça Júnior.

PROJETO DE LEI Nº 5.223, DE 2013 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre o piso salarial do profes-
sor de educação básica nas escolas parti-
culares, com formação em nível médio na 
modalidade normal.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público;  Educa-
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ção e  Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões – 
Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O piso salarial do professor de educação 

básica, nas escolas particulares, com formação em 
nível médio na modalidade normal, é de R$ 1.567,00 
(hum mil, quinhentos e sessenta e sete reais), para a 
jornada semanal de trabalho de quarenta horas/aula 
semanais em um mesmo estabelecimento de ensino.

Parágrafo único. O pagamento do valor referido 
no “caput” será proporcional à jornada de trabalho do-
cente efetivamente contratada.

Art. 2º O valor previsto no art. 1º será reajustado:
I – no mês de publicação desta Lei, pela variação 

acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor – INPC, elaborado pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre janeiro 
de 2013, inclusive, e o mês imediatamente anterior ao 
do início de vigência desta lei, ou do índice que vier 
a substituí-lo;

II – anualmente, a partir do ano subsequente ao 
do reajuste mencionado no inciso I deste artigo, no 
mês correspondente ao da publicação desta lei, pela 
variação acumulada do INPC nos doze meses imedia-
tamente anteriores, ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O inciso V do art. 7º da Constituição Federal pre-
vê, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, 
a existência de “piso salarial proporcional à complexi-
dade do trabalho”.

No caso do magistério público da educação bási-
ca, a Emenda Constitucional nº 53 e a Lei nº 11.738, de 
2008, promoveram a fixação do piso salarial nacional.

Esse benefício, contudo, não foi estendido aos 
profissionais atuantes na rede particular de ensino. Este 
é o objetivo do presente projeto de lei, que estabelece 
o mesmo piso para os docentes das escolas privadas 
de educação básica.

Estou seguro de que a relevância da iniciativa 
haverá de assegurar o apoio dos ilustres Pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – De-
putado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI Nº 5.225, DE 2013 
(Do Sr. Marcelo Almeida)

Acrescenta o art. 185-A na Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, com a se-
guinte redação.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e  Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Artigo 1º – Fica acrescentado o artigo 

185-A na Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código Brasileiro de Trânsito, com a seguin-
te redação: 

“Art. 185-A Deixar de realizar a manobra 
de conversão obrigatória à esquerda ou à direi-
ta, de acordo com a sinalização e quando es-
tiver na faixa exclusiva destinada à conversão.

Infração – média;
Penalidade – multa.

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

Justificação

As placas de Regulamentação por definição são 
imperativas e a desobediência ao seu mandamento 
constitui-se em infração. 

No caso das placas de Regulamentação “Vire à 
esquerda” (R-25 a) e “Vire à direita” (R-25b) não há 
infração específica relacionada com essa sinalização, 
e por vezes a autoridade acaba utilizando-se da tipi-
ficação do Art. 185, I do CTB por deixar de conservar 
o veículo na faixa a ele destinada. 

Nesse aspecto a sinalização horizontal passa a 
ser de faixa branca contínua (que indica mesmo senti-
do) e no cruzamento essa faixa contínua acompanha a 
conversão desejada pela engenharia de tráfego. Nesse 
caso, porém, deveria ser usada a placa R-8 (Proibido 
Mudar de Faixa de Trânsito), mais adequada a situa-
ções nas quais não há conversão.

O problema ocorre principalmente quando deter-
minadas vias sofrem um afunilamento, e a Engenharia 
de Tráfego deseja impor a conversão obrigatória para 
quem se encontra na faixa da direita ou esquerda, 
para evitar tal afunilamento e conseqüente conflito e 
insegurança, não prejudicando a fluidez.

A presente proposta visa haver infração especí-
fica para as placas R-25a e R-25b, abaixo sinalizadas 
para melhor identificação.
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Diante da importância e do alcance da medida, 
conto com o apoio dos nossos Pares, para sua apro-
vação.

Sala das Sessões, 21 de março 2013. – Deputa-
do,  Marcelo Almeida.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 816, DE 2013 

(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Susta os efeitos do parecer nº 170/2012/
CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, complementa-
do pelo despacho 175 e 177/2012.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção E Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos do PARECER 

Nº 170/2012/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, comple-
mentado pelo despacho 175 e 177/2012, do Ministro de 
Estado da Justiça, que declara não existir óbice legal à 
participação estrangeira no capital social de empresas 
especializadas de segurança privada, e, assim, viola o 
art. 11, da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que 
veda aos estrangeiros não estabelecidos no Brasil na 
data da sua publicação, a propriedade e a administra-
ção dessas empresas, por razões de interesse nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A Constituição de 1988 outorga ao Congresso 
Nacional, no inciso V do art. 49, competência exclusi-

va para sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa.

As empresas de segurança/vigilância privada e 
transporte de valores são regidas pela Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983, que “estabelece as normas 
para constituição e funcionamento (...), das empresas 
e requisitos da atuação dos seus empregados vigilan-
tes. Essa Lei no art. 20 dispõe que cabe ao Ministério 
da Justiça, por intermédio do seu órgão competente 
(o Departamento de Polícia Federal – art. 16 da Lei 
nº 9.017/95) ou por convênio, conceder autorização 
para o funcionamento das empresas, fiscalizar e apli-
car sanções, aprovar os uniformes, que precisam ser 
diferentes dos das polícias, fixar o currículo dos cur-
sos de formação dos vigilantes e reciclagem bienal, 
autorizar a aquisição e a posse de armas de fogo e 
munições, fixar a natureza e a quantidade das armas 
que cada empresa pode comprar e usar na prestação 
dos serviços de segurança e transporte de valores, 
controlar e fiscalizar o armamento e a munição, rever 
anualmente as autorizações de funcionamento (art. 20 
da lei, incisos de I a X).

Desta forma, nos limites da delegação legislativa 
e do poder regulamentar outorgados ao Ministério da 
Justiça pela Lei nº 7.102/83, com relação às empresas 
de segurança privada e transporte de valores, não se 
inclui alteração do seu texto, da forma como consta do 
mencionado Parecer.

E o assunto é muito importante para a segurança 
nacional no Brasil, pois além da segurança privada ser 
em todas as suas áreas uma atividade complementar 
da segurança pública, as empresas são autorizadas 
a comprar e a usar armas de fogo pelos vigilantes, 
bem como o transporte de dinheiro para os bancos, 
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incluindo-se a compensação bancária, que são ativi-
dades essenciais para o Estado e que obviamente não 
devem ser outorgadas a estrangeiros. 

Daí ter o Congresso Nacional acatado a justifi-
cativa do então Presidente da República, no Projeto 
dessa Lei nº 7.102/83, e ter incluído no seu texto as 
determinações constantes dos artigos 11 e 16, que 
proíbem a atuação de não brasileiros na segurança 
privada, tanto como proprietários-sócios no capital 
social das empresas, como administradores e como 
empregados das empresas, denominados vigilantes, 
e essas determinações eram harmônicas com a Cons-
tituição vigente na época da edição dessa lei, e hoje 
continuam inteiramente coerentes com as disposições 
do art. 172 da Constituição de 1988, que estabelece: 

“Art. 172. A lei disciplinará, com base no 
interesse nacional, os investimentos de capital 
estrangeiro (...). 

Na Exposição de Motivos 0265, de 19 
de junho de 1981, do então Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, enviada pelo Presiden-
te da República ao Congresso Nacional como 
justificativa do Projeto da Lei nº 7.102, de 20 
de junho de 1983, se vê:

“Exposição de Motivos Em/Dal 0265 de 
29 de Junho de 1981, do Senhor Ministro de 
Estado da Justiça.

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República.

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Lei que dispõe sobre medidas de 
segurança para instituições financeiras, esta-
belece normas para constituição e funciona-
mento das empresas particulares que explo-
ram serviços de vigilância e de transporte de 
valores e dá outras providências.

2. A matéria de há muito vem sendo es-
tudada, tanto no âmbito do Poder Legislativo 
como no do Executivo, visando ao estabeleci-
mento de novas normas para a segurança das 
instituições financeiras, de forma a atender à 
realidade atual, assim como a regulamentação 
da atividade das empresas de serviços de vi-
gilância e de transporte de valores com o fito 
precípuo de preservar a segurança nacional (...)

No interesse da segurança nacional, o 
projeto restringe às empresas brasileiras o 
exercício da atividade de vigilância e de trans-
porte de valores, assim como defere a sua 
fiscalização ao Ministério da Justiça, a quem 
compete a matéria de segurança interna, no 
âmbito nacional. (Destaque aqui. Publicação 

do Diário do Congresso Nacional, de agosto 
de 1981, página 7280).”

E assim, os citados artigos da Lei nº 7.102/83 
possuem a redação a seguir transcrita:

“Art. 11 – A propriedade e a administra-
ção das empresas especializadas que vierem 
a se constituir são vedadas a estrangeiros”

Art. 16 – Para o exercício da profissão, 
o vigilante preencherá os seguintes requisitos 
(redação dada pela Lei nº8.863/94: 

I – ser brasileiro; ”. 

Não obstante essas exigências da lei vigente, o 
Ministério da Justiça publicou no DOU com a assinatura 
do Sr. Ministro da Justiça, e enviou para o Diretor da Po-
lícia Federal o Parecer de nº 170/2012/CEP/CONJUR-
-MJ/CGU/AGU (Processo nº 08000.017767/2012/21), 
complementado pelo Despacho nº 175 e 177, respon-
dendo consulta da empresa SSE (que nem é empresa 
de segurança, e do Grupo Internacional G4S (embora 
a conclusão omita esse último), concluindo que:

“CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se pela inexistência 
de óbice legal à participação estrangeira no capital so-
cial de empresas especializadas de segurança privada 
instituídas antes do advento da Lei nº 7.102, de 20 de 
junho de 1983, sendo viável a aquisição pela SSE de 
quotas da Vanguarda”. 

Como se trata de um Parecer Normativo, nos ter-
mos do art. 42 da Lei Complementar nº 73/93, pois é da 
lavra da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça 
e AGU e aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça, 
essa declaração contrária a texto de lei vigente, de que 
“não existe óbice legal à participação estrangeira nas 
empresas de segurança privada no Brasil”, atinge a 
segurança nacional, ao arrepio da lei vigente no Brasil.

As autorizações consubstanciadas nesse inad-
missível e ilegal Parecer Normativo será um ato que 
ocasionará a tomada ilegal do mercado por empresas 
estrangeiras, bem como viabiliza a aquisição e uso de 
armas de fogo por estrangeiros no país, e podendo atuar 
na segurança dos órgãos públicos, das pessoas, de es-
tádios, eventos, transporte de valores e cargas em geral.

Assim, de todos os ângulos que se analise a 
questão não há dúvida que o ato do Ministério da Jus-
tiça, com base em parecer da sua consultoria jurídica 
e AGU, que admite a atuação de estrangeiro no Brasil 
em atividade de vigilância como era chamada à época, 
em qualquer de suas modalidades é ilegal ou extrapola 
os limites legislativos de sua alçada.

Sala das Sessões, 27 de Fevereiro de 2013. – 
Nelson Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 817, DE 2013 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 201/2012 
MSC 286/2012

Aprova o ato que outorga concessão à 
TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Cubatão, Estado 
de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 22 de junho de 2012, que outorga concessão à TV 
Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Cubatão, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 22 de março de 2013. – 
Deputado Paulo Abi-Ackel, Presidente.

TVR Nº 201, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 286, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 22 
de junho de 2012, que outorga concessão à 
TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município 
de Cubatão, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que outorga concessão à TV Pioneira 
de Mogi das Cruzes Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. atendeu 
aos requisitos da legislação específica e obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele-
cidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da concor-
rência para exploração do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o 
processo teve início no Ministério das Comunicações 
em 25 de outubro de 2002, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República 
em 18 de maio de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 25 de junho de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2012. – 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2012

Aprova o ato que outorga concessão à 
TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para 
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explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Cubatão, Estado 
de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 22 de junho de 2012, que outorga concessão à TV 
Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda. para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Cubatão, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2012. – 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Luiza Erundina, à TVR nº 201/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Paulo Abi-Ackel – Presidente, Nelson 

Marchezan Junior, Jorge Bittar e Silas Câmara – Vice-
-Presidentes, Antonio Imbassahy, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Dr. Adilson Soares, Efraim Filho, Eliene Lima, 
Jorge Tadeu Mudalen, Júlio Campos, Leomar Quintanilha, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marçal Filho, Marcelo 
Aguiar, Margarida Salomão, Miro Teixeira, Newton Lima, 
Oliveira Filho, Paulo Teixeira, Rogério Peninha Mendonça, 
Ruy Carneiro, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Ma-
chado, Takayama, Aureo, Colbert Martins, Fábio Ramalho, 
Francisco Floriano, Iriny Lopes, Izalci, José Rocha, Josué 
Bengtson, Manoel Junior, Milton Monti e Roberto Teixeira.

Sala da Comissão, 22 de março de 2013. – 
Deputado Paulo Abi-Ackel, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 175, DE 2013 

(Do Sr. Miguel Corrêa)

Altera a redação dos arts. 14 e 21-A 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, aprovado pela Resolução nº 17, 
de 1989.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
Nos Termos do Art. 137, § 1º, Inciso II, Alínea 
“C”, C/C Art. 15, Inciso XVII, do RICD. Oficie-
-se ao autor e, Após, Publique-se.

A Câmara dos Deputados resolve: 
Art. 1º – O § 1º, do art. 14 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n.º 
17, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 –  ..............................................
 ..............................................................
§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência, 

de Secretaria e da Ouvidoria-Geral, consti-
tuindo-se, a primeira, do Presidente e de dois 
Vice-Presidentes, a segunda, de quatro Se-
cretários, e a terceira de um Ouvidor – Geral”.

Art. 2º – O Capítulo III-A do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução 17, 
de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“CAPÍTULO III-A 
Da Ouvidoria Parlamentar

Art. 21-A. A Ouvidoria Parlamentar será deno-
minada Ouvidoria-Geral da Câmara dos Deputados. 
Constitui-se em órgão integrante da Mesa Diretora, 
responsável pela interlocução entre a Câmara dos 
Deputados e a sociedade para encaminhamentos de 
demandas relacionadas à Câmara dos Deputados.

Parágrafo único. Ao Ouvidor-Geral serão garan-
tidas as prerrogativas e os direitos dos membros da 
Mesa, observando-se, para este efeito, o art. 274. 

Art. 21-B. A Ouvidoria-Geral da Câmara dos De-
putados é composta de um Ouvidor-Geral e um Ou-
vidor Substituto, designados dentre os membros da 
Casa pelo Presidente da Câmara, a cada dois anos, 
no início da sessão legislativa. 

Art. 21-C. Compete à Ouvidoria-Geral:
I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos 

competentes as manifestações da sociedade que lhe 
forem dirigidas, referentes à Câmara dos Deputados 
e aos serviços legislativos e administrativos, especial-
mente aquelas sobre: 

a) violação ou qualquer forma de discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 

b) ilegalidades ou abuso de poder; 
c) mau funcionamento dos serviços legislativos 

e administrativos da Casa;
III – propor medidas necessárias à regularidade 

dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como 
ao aperfeiçoamento da organização da Câmara dos 
Deputados;

IV – encaminhar aos órgãos competentes as 
denúncias recebidas que necessitem maiores escla-
recimentos; 

V – realizar audiências públicas com segmentos 
da sociedade civil;

Art. 21-D. O Ouvidor-Geral, no exercício de suas 
funções, poderá: 

I – requisitar informações ou cópia de documen-
tos a qualquer órgão ou servidor da Câmara dos De-
putados; 
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II – ter vista no recinto da Casa de proposições 
legislativas, atos e contratos administrativos e quais-
quer outros que se façam necessários;

Parágrafo único. A demora injustificada na respos-
ta às solicitações feitas ou na adoção das providências 
requeridas pelo Ouvidor-Geral poderá ensejar a res-
ponsabilização da autoridade ou do servidor. 

Art. 21-E. As iniciativas e atividades da Ouvidoria-
-Geral terá ampla divulgação pelo órgão de comunica-
ção ou de imprensa da Casa.

Art. 3º. Acrescente-se, ao art.81 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 17 de 1989, o 
seguinte § 5º:

‘Art. 81 ...................................................
 ..............................................................
§ 5º Ao Ouvidor-Geral será assegurado 

uma vez a cada mês, o uso da palavra para 
comunicações relacionadas às atribuições e 
competências da Ouvidoria-Geral. ’ ”

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Depu-
tados foi criada pela Resolução nº 19, de 2001, que 
acrescentou ao Regimento Interno os artigos 21-A a 
21-D. Idealizada para ser o canal de comunicação com 
a sociedade, a Ouvidoria tem o compromisso de redu-
zir a distância entre o Poder Legislativo e o cidadão. 
Com a sua criação, a Câmara demonstrou privilegiar 
a interação com a população, porque é por meio das 
ouvidorias que a sociedade manifesta seu pensamen-
to, sua opinião, interferindo nas decisões e legitimando 
a democracia. 

Nesses dez anos de atuação a Ouvidoria Parla-
mentar teve papel fundamental na comunicação entre 
a sociedade e a Câmara dos Deputados. 

Em sintonia com esta concepção, a Ouvidoria 
Parlamentar na minha gestão (Biênio 2011-2012), em 
parceria com a Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, apresentou iniciativa pioneira que foi a criação 
do projeto “A Câmara Quer Te Ouvir”. O projeto tem 
como proposta a realização de audiências públicas 
fora da Câmara dos Deputados, com a finalidade de 
ouvir mais de perto as reclamações e as demandas 
dos cidadãos, que impliquem aprimoramento das ati-
vidades do Poder Legislativo. 

O presente Projeto de Resolução, sugerindo al-
terações no Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, visa a acompanhar as transformações da Ou-
vidoria Parlamentar ocorridas nas últimas gestões. As 
sugestões modificam as competências da Ouvidoria 

para além da função de respondedora das mensagens 
enviadas pela população, aproximando-a ainda mais 
de ser o canal político entre o cidadão e os deputados.

Diante do exposto, esse Projeto de Resolução 
tem por objetivo formalizar práticas que já ocorrem na 
Ouvidoria. Tenho certeza que esta proposta, se apro-
vada, contribuirá para a reestruturação e aperfeiçoa-
mento da Ouvidoria Parlamentar, fortalecendo-a como 
instrumento de participação popular.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – 
Deputado Miguel Corrêa (PT-MG), Ouvidor-Geral.

INDICAÇÃO Nº 3.762, DE 2013 
(Do Sr. Jesus Rodrigues)

Sugere ao Ministro da Fazenda que 
solicite ao Secretário da Receita Federal a 
prorrogação do prazo de parcelamento es-
pecial regido pela MP 589/12 e da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB 09/12.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Por meio da MP 589 – de 13 de novembro de 

2012 – e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 09/12, os 
débitos de responsabilidade dos estados e municípios 
junto a Fazenda Nacional, relativos às contribuições 
previdenciárias com competência até outubro/2012, são 
objeto de parcelamento especial desde que requerido 
até 29 de março de 2013.

Desta forma, os débitos ainda não constituídos 
deverão ser confessados até 28 de março de 2013, por 
meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social – GFIP.

Grande parte dos débitos não foram confessa-
dos através das guias de recolhimento, demandando 
enorme diferença. Cientes de tal fato, os técnicos da 
Receita Federal vêm alertando aos contribuintes para 
regularização da situação. O procedimento é o levan-
tamento e retificação das GFIPs, com apuração e con-
fissão da diferença até 28 de março de 2013.

Os novos gestores estão enfrentando enorme 
dificuldade no inicio da gestão, com formação de equi-
pes e seleção de mão de obra técnica. Além  disso, 
existem arquivos sem informações necessárias para 
a referida retificação, como por exemplo a qualificação 
dos prestadores de serviço (PIS, CPF, data de nasci-
mento e outros)

Diante de tais dificuldades fica claro a impos-
sibilidade do levantamento, preparação das GFIPs e 
apuração das diferenças para a confissão até 28 de 
março de 2013.
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Na forma exposta, venho solicitar a Vossa Exce-
lência que seja assegurada a inclusão das diferenças 
apuradas e confessadas pelo ente publico, ou mediante 
ação fiscal – após esta data referente às competências 
do parcelamento – e que seja concedido novo prazo 
até 30 de setembro de 2013, para apuração e inclusão 
no parcelamento.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – Jesus 
Rodrigues, Deputado Federal, PT/PI.

INDICAÇÃO Nº 3.763, DE 2013 
(Da Sra. Bruna Furlan)

Sugere à Presidente da República que 
ela determine aos Ministérios do Turismo e 
do Esporte, e também à Autoridade Pública 
Olímpica, que façam investimentos em in-
formação aos turistas, com placas e outros 
sinalizadores, inclusive avisos sonoros, nos 
idiomas Português, Inglês e Espanhol, para 
facilitar o acesso das pessoas e veículos 
aos locais turísticos, durante os eventos 
esportivos que serão realizados em nosso 
País a sinalização sonora, em inglês, portu-
guês e espanhol, para os serviços públicos 
como metrô, shopping, polícia 190, bombei-
ro 193, defesa civil e outros prestados pelo 
poder público. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima senhora Presidente da Repúbli-
ca, Dilma Roussef:

Pergunto à Vossa Excelência, e pergunto tam-
bém aos excelentíssimos ex-presidentes da Repúbli-
ca; faço a mesma pergunta àqueles que já estiveram 
ministros, e também àqueles que hoje estão ministros, 
em especial aos excelentíssimos Senhores Ministros 
do Turismo, Senhor Gastão Vieira; Ministro do Espor-
te, Senhor Aldo Rebelo, e Presidente da Autoridade 
Pública Olímpica, Senhor Márcio Fortes de Almeida; 
amplio a indagação e a direciono, também, aos que 
hoje estão como ministros dos transportes, das cidades, 
como governadores e prefeitos, assim como aos que 
já estiveram nessas destacadas posições: há alguém, 
entre vossas excelências, que nunca ficou perdido no 
trânsito, em razão da deficiência das placas de sina-
lização indicativa?

Com absoluta certeza, não aparecerá uma só 
autoridade, um só eleitor, no Brasil, que jamais tenha 
ficado desorientado, perdido, em razão da deficiência 
das placas sinalizadoras de caminhos, de locais, de 
como ter acesso a eventos, ou a atrações turísticas 
e mesmo a órgãos de governo, ou ainda, a hospitais 

e a tantos outros pontos aos quais a população deve 
acorrer, com frequência.

Antes de se explorar as consequências negativas 
dessa carência de placas sinalizadoras na economia, 
no turismo e noutras atividades, nunca deveremos 
nos esquecer de que a deficiência das placas de si-
nalização dos caminhos de saída da boate Kiss, em 
Santa Maria, foi um dos responsáveis pela tragédia 
que chocou o mundo.

Não obstante tal escassez de placas e sinais, 
ainda recentemente vi, excelentíssima senhora Presi-
dente, em área pública aqui da Capital Federal, uma 
placa completamente dispensável. Ou seja, enquanto 
faltam placas, e muitas daquelas que existem são de 
tamanho inadequado ou apresentam conservação in-
devida, há placas em que se escreve o óbvio e que, 
portanto, são plenamente dispensáveis. Na placa que 
vi, excelentíssima senhora Presidente, estava escrito: 
“É proibido Jogar Lixo neste Local”. 

Sinceramente, é tarefa da educação, e não da 
sinalização urbana, ensinar a população que não se 
joga lixo em área pública! Recentemente, tive a infor-
mação de que no Japão não há lixeiras na rua – o que 
representa grande economia para as municipalidades 
– e também não há lixo nas vias públicas, o que re-
presenta economia ainda maior! Se eles podem, nós 
também podemos; devemos começar por educar, mas 
não se pode descuidar de sinalizar, não o óbvio, mas 
o indispensável para garantir, aos turistas e também 
à nossa população, o exercício do direito de ir e vir, 
sem atropelos, sem que se fique perdido no caminho, 
desorientado!

Excelentíssima senhora Presidente da República:

O Brasil receberá milhares de turistas durante a 
Copa do Mundo da Fifa e, posteriormente, quando dos 
Jogos Olímpicos. É fundamental, para que o país não 
se envergonhe, que os turistas possam se orientar e 
encontrar os locais aonde pretendem ir; como fazer isso 
sem placas? Como fazê-lo sem que as placas possam 
ser lidas pelas pessoas que não falam o Português? 

Como poderão os turistas que aqui vierem, se-
nhora Presidente, se orientar nos nossos aeroportos, 
portos, rodoviárias, metrôs, shopping centers e outros 
pontos com grande frequência de pessoas, se em tais 
locais – exceto alguns aeroportos – não existem avisos 
sonoros nos idiomas mais falados no mundo, o Inglês 
e o Espanhol?

Em nosso Brasil, quase se pode dizer que as pla-
cas não existem, nem mesmo para os brasileiros. Isso, 
porém, não pode persistir. Primeiro, por que, mantida 
essa situação, os turistas levarão, do Brasil, imagens 
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negativas, sempre que se perderem na rua, por não 
encontrar sinalização adequada. 

Segundo, por que no Brasil de hoje, principalmen-
te nas grandes cidades, mas não só nelas, perder-se 
na rua pode acarretar embrenhar-se por regiões ainda 
não pacificadas e, portanto, implicar consequências 
graves, até mesmo em termos da segurança pessoal. 

Terceiro, por que nas cidades de onde virão gran-
de parte dos turistas – aí incluída as nossas vizinhas 
Bogotá e Buenos Aires, a sinalização é muito melhor, 
mais clara e mais completa que aquela, pouca, que 
existe nas metrópoles brasileiras, para não falar sobre 
as cidades menores. 

Nesse quadro, turistas que virão dos EUA, da 
Alemanha, da França e da Espanha, para citar apenas 
alguns países bem sinalizados, ficarão perdidos em nos-
so País, ou terão que recorrer a terceiros para lhes dar 
orientação sobre onde estão e acerca de como chegar 
aonde desejam. Todos eles, senhora Presidente, com 
os quais isso ocorrer, levarão impressões negativas do 
nosso País, o que poderá, até mesmo, comprometer o 
fluxo de turistas após os eventos esportivos.

Assim, vemos que há fortes razões econômicas para 
que se faça investimento que realmente altere a situação 
atual e permita que o Brasil se torne um País com sinali-
zação exemplar. Entre essas razões podemos citar o risco 
de a falta de sinalização afugentar turistas em potencial, 
e também as despesas em que incorrem os próprios bra-
sileiros, a vagar perdidos no trânsito, involuntariamente 
incapazes de encontrar seus destinos. Quantas horas de 
trabalho se perdem? Quantos litros de combustível são 
queimados inutilmente? Quanto stress se poderia evitar?

Excelentíssima senhora Presidente:
Afinal, pedir que o nosso Brasil, que é das maio-

res economias do mundo, tenha uma sinalização ade-
quada, não é pedir muito; a senhora não concorda? 

Por todas essas razões, submeto à Mesa a pre-
sente INDICAÇÃO, para que a excelentíssima senhora 
Presidente da república determine aos ministros com-
petentes que providenciem a instalação, primeiramente 
nas cidades onde ocorrerão os eventos esportivos, e 
também nos locais que são atrações turísticas, assim 
como nos caminhos dos aeroportos e estações rodo-
viárias, e ainda no restante daquelas cidades, placas, 
painéis e faixas, nos idiomas Português, Inglês e Es-
panhol, de forma a que não aconteça, com os turistas, 
o que já acontece com tantos brasileiros. 

Incluo ainda, nessa INDICAÇÃO, a sugestão de 
que, além das placas, sejam colocados também avisos 
sonoros, também nos idiomas Inglês, Espanhol e Por-
tuguês, com as informações relevantes a cada caso.

Sala das Sessões, 21de março de 2013. – Depu-
tada Bruna Furlan.

INDICAÇÃO Nº 3.764, DE 2013 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere à Ministra de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, o atendimento 
aos Avisos Ministeriais AGU nº 302/2012 e 
17/2013, ressaltando a urgência na imediata 
abertura de novo concurso para as carreiras 
de Procurador Federal e Procurador do Banco 
Central, e convocação da integralidade dos 
aprovados do último concurso para Advogado 
da União e Procurador da Fazenda Nacional.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra, 
A Advocacia-Geral da União encaminhou a este Mi-

nistério, em 16 de agosto de 2012, o Aviso nº 302/20121, 
consultando esta digníssima pasta cerca da confirmação 
da existência de disponibilidade orçamentária para o pro-
vimento de cargos de Advogado da União, Procurador 
da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Procurador 
do Banco Central nos anos de 2013, 2014 e 2015, bem 
como a imediata abertura de novos concursos para 
Procurador Federal e Procurador do Banco Central, 
nos termos do art. 10º, §3º, do Decreto nº 6.944/2009.

Referida consulta foi reforçada pelo Aviso nº 
17/20132, onde se verifica a existência de 5923 cargos 
vagos nas carreiras da Advocacia Pública Federal, sem 
contar com aqueles criados pelas Leis nº 11.457/2007 
(Procurador da Fazenda Nacional), 12.253/2010 (Pro-
curador do Banco Central) e 12.671/2012 (Advogado 
da União), nunca preenchidos, o que totalizaria atu-
almente 1621 cargos vagos, número este que só tem 
aumentado com o decorrer do tempo e que, caso não 
revertido imediatamente, dentro em breve poderá trazer 
graves prejuízos à União, com a impossibilidade de a 
AGU cumprir com sua missão constitucional.

A situação revela-se ainda mais preocupante na 
medida em que o ano de 2014 terá eleições para Presi-
dente da República, Governador, Senador, e Deputados 
Federais e Estaduais, e a Lei 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, em seu art. 73, V, impede a nomeação de servi-
dor público nos três meses que antecedem o pleito, até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade. Desta forma, e 
considerando que referidos concursos levam em média 15 
meses entre a publicação do edital e a sua homologação, 
caso os mesmos não sejam concluídos até antes de 05 de 
julho de 2014, a nomeação e posse dos candidatos apro-
vados somente poderá ocorrer após 1º de janeiro de 2015.

1 Número no CPROD: 00400.009302/2012-82
2 Número no CPROD: 00400.000626/2013-36
3  Sendo, 123 para Advogados da União; 123 para Procurador da 
Fazenda Nacional; 334 para Procurador Federal e 12 para Procu-
rador do Banco Central.
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Some-se a isto o fato de que a Justiça Federal 
vem crescendo de tamanho nos últimos anos, bem 
como nos próximos, com a criação de 230 (duzentas 
e trinta) Vara Federais e 460 (quatrocentos e sessen-
ta) cargos de Juiz Federal, pela Lei nº 12.011 de 4 de 
agosto de 2009, cujo processo de implantação, apesar 
de gradativo, já conta com a instalação de 46 Varas em 
2012; 46 Varas em 2013; e 46 Varas em 2014. 

Portanto, com o aumento no número de car-
gos vagos a cada dia, e a crescente interiorização e 
ampliação da Justiça Federal, em breve certamente 
tornar-se-á insustentável a situação atual, de modo 
que não haverá sequer contingente mínimo de advo-
gados públicos federais para dar conta do trabalho de 
representação judicial e consultoria jurídica da União.

Justamente para evitar a concretização deste ho-
rizonte, contamos com o apoio de Vossa Excelência 
para que se responda com a maior brevidade possível 
os Avisos Ministeriais AGU nº 302/2012 e 17/2013, con-
firmando a existência de disponibilidade orçamentária 
para cobrir, ao menos, a despesas com o provimento 
imediato dos 592 cargos apontados acima.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – Depu-
tado Amauri Teixeira, (PT/BA).

INDICAÇÃO Nº 3.765, DE 2013 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado da Educação a adoção de 
sistema similar ao do Ministério da Saúde 
definindo prazos para construção de Cre-
ches do Proinfância e quadras poliespor-
tivas nas escolas publicas.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, 

O Ministério da Saúde definiu prazos mais rígidos 
para a conclusão das obras e início de funcionamento 
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Ministério pu-
blicou quatro portarias que redefinem os prazos para 
construção, ampliação e reformas dessas unidades 
de todo o País.

A partir da publicação dessas portarias as no-
vas UPAs 24h terão nove meses, a contar da data de 
recebimento dos recursos relativos à primeira parcela 
do incentivo financeiro, para apresentar os documen-
tos necessários ao recebimento da segunda parcela 
do incentivo financeiro; 18 meses para conclusão da 
obra, e outros 90 dias, após a conclusão da edificação, 
para início do funcionamento da unidade. A medida 
vale também para as UPA 24h ampliadas.

De acordo Ministério da Saúde o objetivo da me-
dida é aprimorar a orientação aos gestores, reforçar 
o monitoramento dos projetos e garantir a boa execu-
ção dos recursos públicos. As portarias trazem prazos 
expressos e deixam as orientações mais claras para 
auxiliar os gestores no cumprimento das exigências.

Com a publicação das portarias, Estados e Mu-
nicípios deverão atualizar, ao menos uma vez a cada 
60 dias, todas as informações relativas às obras, como 
dados do estabelecimento, imóvel, projeto, execução 
física e conclusão da edificação. Caso a determinação 
não seja cumprida, o Ministério poderá pedir auditoria 
da unidade e suspender o repasse dos recursos.

Há ainda a possibilidade de devolução dos recur-
sos repassados pelo Ministério da Saúde, com correção 
monetária, em caso de descumprimento dos prazos 
de execução e de conclusão das obras.

Por entender que a medida tomada irá otimizar 
a utilização dos recursos públicos bem como levar be-
nefícios reais para a população brasileira sugerimos 
a esse Ministério que adote sistema similar ao do Mi-
nistério da Saúde determinando para construção de 
Creches do Proinfância e quadras poliesportivas nas 
escolas publicas.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – 
Deputado Amauri Teixeira, (PT/BA).

INDICAÇÃO Nº 3.766, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Água Branca/PB para o re-
cebimento de Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Água 
Branca que tem uma população estimada, segundo 
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dados do último censo do IBGE, de 9.449 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 21 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.767, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Aguiar/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Aguiar 
que tem uma população estimada, segundo dados do 
último censo do IBGE, de 5.530 habitantes, seja con-
templado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.768, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Alagoa Grande/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 

oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Alagoa 
Grande que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 28.482 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.769, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Alagoa Nova/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Ala-
goa Nova que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 19.686 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.
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INDICAÇÃO Nº 3.770, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Alagoinha/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Alagoinha que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 13.577 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.771, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Alcantil/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Alcantil que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.239 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.772, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Algodão de Jandaíra/
PB para o recebimento de uma Academia 
da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Algodão de Jandaíra que tem uma população esti-
mada, segundo dados do último censo do IBGE, de 
2.366 habitantes, seja contemplado com uma Acade-
mia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.773, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por in-
termédio do Ministério da Saúde, a habili-
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tação do município de Alhandra/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Alhandra que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 18.001 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.774, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Amparo/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Amparo que tem uma população estimada, segundo 

dados do último censo do IBGE, de 2.088 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.775, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Aparecida/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Aparecida que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 7.676 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.776, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, para a habi-
litação do município de Araçagi/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
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oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Araçagi que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 17.224 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.777, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Ministro da Saúde a habi-
litação do município de Araruna/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços 
importantes para a promoção de atividades físicas 
e de orientação quanto à segurança alimentar e 
nutricional, e, de igual modo no que tange à educa-
ção alimentar e práticas artísticas, sugerimos que 
o município de Araruna que tem uma população es-
timada, segundo dados do último censo do IBGE, 
de 18.886 habitantes, seja contemplado com uma 
Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.778, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Ministro da Saúde, a ha-
bilitação do município de Areia/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Areia 
que tem uma população estimada, segundo dados do 
último censo do IBGE, de 23.837 habitantes, seja con-
templado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.779, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Areia de Baraúnas/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
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orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Areia 
de Baraúnas que tem uma população estimada, segun-
do dados do último censo do IBGE, de 1.927 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.780, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Areial/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Areial 
que tem uma população estimada, segundo dados do 
último censo do IBGE, de 6.470 habitantes, seja con-
templado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.781, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Aroeiras/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Aroeiras que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 19.089 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO N.º 3.782, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Assunção/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de As-
sunção que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 3.522 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.
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Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.783, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Baia da Traição/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Baia 
da Traição que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 8.007 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.784, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Bananeiras/PB, para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 

é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Ba-
naneiras que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 21.854 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.785, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Baraúna/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços 
importantes para a promoção de atividades físicas 
e de orientação quanto à segurança alimentar e 
nutricional, e, de igual modo no que tange à educa-
ção alimentar e práticas artísticas, sugerimos que o 
município de Baraúna que tem uma população es-
timada, segundo dados do último censo do IBGE, 
de 4.222 habitantes, seja contemplado com uma 
Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com 
a intermediação do ilustre ministro, no sentido 
de ser adotada a sugestão apontada na presente 
Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.
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INDICAÇÃO Nº 3.786, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Barra de Santa Rosa/
PB para o recebimento de uma Academia 
da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bar-
ra de Santa Rosa que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 14.160 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.787, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Barra de Santana/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Barra 
de Santana que tem uma população estimada, segun-
do dados do último censo do IBGE, de 8.205 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.788, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Barra de São Miguel/
PB para o recebimento de uma Academia 
da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços 
importantes para a promoção de atividades físicas 
e de orientação quanto à segurança alimentar e nu-
tricional, e, de igual modo no que tange à educação 
alimentar e práticas artísticas, sugerimos que o mu-
nicípio de Barra de São Miguel que tem uma popu-
lação estimada, segundo dados do último censo do 
IBGE, de 5.611 habitantes, seja contemplado com 
uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.
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INDICAÇÃO Nº 3.789, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Bayeux/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Saúde:
Tendo em vista que Programa Academia da Saú-

de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Bayeux que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 99.758 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.790, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Belém/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 

orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Be-
lém que tem uma população estimada, segundo dados 
do último censo do IBGE, de 17.083 habitantes, seja 
contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.791, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Belém do Brejo do Cruz/
PB para o recebimento de uma Academia 
da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Saúde:
Tendo em vista que Programa Academia da Saú-

de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Belém do Brejo do Cruz que tem uma população es-
timada, segundo dados do último censo do IBGE, de 
7.143 habitantes, seja contemplado com uma Acade-
mia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.792, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Bernardino Batista/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.
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Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Bernardino Batista que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 3.075 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.793, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Boa Ventura/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Boa 
Ventura que tem uma população estimada, segundo 

dados do último censo do IBGE, de 5.751 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.794, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Boa Vista/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Boa 
Vista que tem uma população estimada, segundo da-
dos do último censo do IBGE, de 6.224 habitantes, seja 
contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.795, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Bom Jesus/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
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oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bom 
Jesus que tem uma população estimada, segundo da-
dos do último censo do IBGE, de 2.399 habitantes, seja 
contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.796, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Bom Sucesso/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bom 
Sucesso que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.037 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.797, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Bonito de Santa Fé/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bo-
nito de Santa Fé que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 10.806 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.798, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Boqueirão/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Saúde:
Tendo em vista que Programa Academia da Saú-

de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.
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Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bo-
queirão que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 16.889 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.799, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Borborema/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Bor-
borema que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.111 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.800, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Brejo do Cruz/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Brejo 
do Cruz que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 13.123 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.801, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Brejo dos Santos/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Saúde:
Tendo em vista que Programa Academia da Saú-

de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Brejo 
dos Santos que tem uma população estimada, segun-
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do dados do último censo do IBGE, de 6.197 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.802, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Caaporã/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Caaporã que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 20.363 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.803, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Cabaceiras/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 

oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Ca-
baceiras que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.035 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.804, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Cabedelo/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Cabedelo que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 57.926 habitan-
tes, seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.
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INDICAÇÃO Nº 3.805, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Cachoeira dos Índios/PB 
para o recebimento de uma Academia da 
Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Cachoeira dos Índios que tem uma população esti-
mada, segundo dados do último censo do IBGE, de 
9.546 habitantes, seja contemplado com uma Acade-
mia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – 
Deputada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.806, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Cacimba de Areia/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Cacimba de Areia que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 3.557 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.807, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Cacimba de Dentro/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Ca-
cimba de Dentro que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 16.755 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.
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INDICAÇÃO Nº 3.808, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Cacimbas/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Ca-
cimbas que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 6.814 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.809, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Caiçara/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Saúde:
Tendo em vista que Programa Academia da Saú-

de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 

orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Caiçara que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 7.220 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

 INDICAÇÃO Nº 3.810, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Capim/PB para o recebi-
mento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Capim 
que tem uma população estimada, segundo dados do 
último censo do IBGE, de 5.601 habitantes, seja con-
templado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.811, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Campina Grande/PB para 
o recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Campina Grande que tem uma população estimada, 
segundo dados do último censo do IBGE, de 385.276 
habitantes, seja contemplado com uma Academia de 
Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.812, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por in-
termédio do Ministério da Saúde, a habili-
tação do município de Camalaú/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar 
e práticas artísticas, sugerimos que o município de 
Camalaú que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.749 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.813, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Caldas Brandão/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Caldas 
Brandão que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 5.637 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.814, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilitação 
do município de Cajazeirinhas/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
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é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços im-
portantes para a promoção de atividades físicas e de 
orientação quanto à segurança alimentar e nutricional, 
e, de igual modo no que tange à educação alimentar e 
práticas artísticas, sugerimos que o município de Caja-
zeirinhas que tem uma população estimada, segundo 
dados do último censo do IBGE, de 3.033 habitantes, 
seja contemplado com uma Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com 
a intermediação do ilustre ministro, no sentido 
de ser adotada a sugestão apontada na presente 
Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 3.815, DE 2013 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a habilita-
ção do município de Cajazeiras/PB para o 
recebimento de uma Academia da Saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Tendo em vista que Programa Academia da Saú-
de além de estimular a criação de áreas específicas 
para a prática de atividade física, orientação nutricional, 
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais 
atividades que promovem modos de vida saudáveis, 
é um instrumento de incentivo às práticas corporais 
e de lazer, contribuindo extraordinariamente para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas frequen-
tadoras desses locais.

Considerando que esses polos são espaços 
importantes para a promoção de atividades físicas 
e de orientação quanto à segurança alimentar e 
nutricional, e, de igual modo no que tange à educa-
ção alimentar e práticas artísticas, sugerimos que 
o município de Cajazeiras que tem uma população 
estimada, segundo dados do último censo do IBGE, 
de 58.437 habitantes, seja contemplado com uma 
Academia de Saúde.

Deste modo, esperamos poder contar com a 
intermediação do ilustre ministro, no sentido de ser 
adotada a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 22 de março de 2013. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 6.788, DE 2013 
(Do Sr. Nilson Leitão)

Requer convocação de Sessão Solene 
da Câmara dos Deputados em Homenagem 
aos 19 anos da Emenda Dante de Oliveira, 
que restabeleceria o voto direto nas eleições 
presidenciais, “No DIA D das Diretas Já!”. 

Despacho: Defiro. Publique-se.

Senhor Presidente: 
Requeiro com base no Art. 68 do Regimento In-

terno da Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário, 
convocação de Sessão Solene desta Casa, na data 
de 25 de abril de 2013, em Homenagem aos 19 anos 
da Emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria o 
voto direto nas eleições presidenciais, “No DIA D das 
Diretas Já!”. 

Justificação

Em 1984, o deputado federal Dante de Olivei-
ra (PMDB-MT) enviou uma proposta de emenda para 
que fosse restabelecido o direito de eleições diretas. 
A Primeira Emenda Constitucional nº5 de 1983 ficou 
conhecida com Emenda Constitucional Dante de 
Oliveira e foi o primeiro passo para que findasse o 
governo autoritário do Regime Militar (1964-1985). 

Durante o regime, os presidentes eram eleitos 
diretamente pelos generais, sem consulta popular, 
rompendo com o processo democrático.

A Emenda Dante de Oliveira transformou-se em 
um dos maiores movimentos políticos para acabar com 
a repressão da Ditadura. Conhecido como “Diretas Já”, 
o movimento representava a aprovação popular da 
emenda: segundo dados do Ibope da época, mais de 
80% dos brasileiros eram a favor da emenda.

Em praticamente todas as capitais brasileiras 
manifestantes do “Diretas Já” saíram às ruas para pro-
testar o fim da ditadura. No Rio de Janeiro, cerca de 
1 milhão de participantes se reuniram. Em São Paulo, 
mais de 1,7 milhão de manifestantes ocuparam o Vale 
do Anhangabaú – a maior concentração popular que 
o Brasil já teve.

No dia 25 de abril de 1984 a proposta de emenda 
foi à votação. Para que a emenda constitucional fosse 
aprovada e diretamente encaminhada para o Senado, 
era necessário mais de 2/3 de aprovação dos deputa-
dos. Porém, mesmo com a pressão popular, a emenda 
não foi adiante. Na contagem, 298 deputados votaram 
a favor, 65 contra e 3 se abstiveram; 112 deputados 
não compareceram ao plenário. Para que fosse apro-
vada, eram necessários pelo menos 320 votos a favor.

Decidiu-se, então, que as eleições presidenciais 
fossem realizadas sem consulta popular, dando pros-
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seguimento ao governo ditatorial. Mas a Ditadura já 
estava em desgaste, com a oposição da imprensa, da 
população e da maioria do Congresso Nacional, que 
pertencia ao PMDB. Em votação no Colégio Eleitoral 
no dia 15 de janeiro de 1985, o candidato do PMDB 
Tancredo Neves saiu vitorioso.

Todavia, Tancredo Neves não chegou a assumir 
a presidência – faleceu três meses depois devido a 
problemas de saúde. Quem assume o cargo é seu vice 
José Sarney, que liderou o processo de redemocrati-
zação do país mesmo após apoiar os militares durante 
mais de 20 anos.

Neste sentido, cabe ao Congresso Nacional ho-
menagear não somente o clube de futebol, mas tam-
bém a sua torcida, que juntos proporcionaram ao país 
uma alegria imensurável.

Sala das sessões, em de fevereiro de 2013. – 
Deputado Nilson Leitão (PSDB/MT).

REQUERIMENTO Nº 7.113, DE 2013 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 4.860/2012.

Despacho: Defiro a retirada do Projeto 
de Lei n. 4860/2012, nos termos do art. 104, 
c.c. o art. 114, VII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Publique-se.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 104, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, venho respeitosamente 
requerer à Vossa Excelência a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nº 4.860, de 2012, de minha autoria, 
que “Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996”.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2013. – La-
ércio Oliveira, Deputado Federal – PR/SE.

REQUERIMENTO Nº 7.117, DE 2013 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer a retirada de tramitação do PL 
5.096, de 2013.

Despacho: Defiro a retirada do Projeto 
de Lei n. 5096/2013, nos termos do art. 104, 
c.c. o art. 114, VII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Publique-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.ª, nos termos do art. 104 do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada 
de tramitação do PL 5.096, de 2013, de minha autoria, 
que dispõe acerca do uso do Cartão Benefício, como 
meio de pagamento. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2013. – 
Deputado Guilherme Campos – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 7.193, DE 2013 
(Da Comissão de Integração Nacional,  

Desenvolvimento Regional e da Amazônia)

Requer a revisão de despacho inicial 
aposto ao PL nº 5.013/2013, do Senado Fe-
deral, para que a Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia, aprecie sobre o mérito.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Indefiro o pedido contido no Requerimento n. 

7193/2013, eis que a matéria versada na proposi-
ção desborda do campo temático da Comissão de 
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia, delimitado no inciso II do art. 32 do RICD. 
Publique-se. Oficie-se.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, do art. 17, II, a, requeiro 

a Vossa Excelência a gentileza de rever o despacho 
inicial aposto ao PL nº 5.013/2013, de forma a incluir 
esta Comissão de Integração Nacional, Desenvolvi-
mento Regional e da Amazônia na análise do mérito 
dessa proposição.

Sala da Comissão, 21 de março de 2013. – De-
putado Jerônimo Goergen, Presidente da CINDRA.

REQUERIMENTO Nº 7.247, DE 2013 
(Da Srª. Erika Kokay)

Requer a retirada do Projeto de Lei nº 
5055, de 2013, de minha autoria, em razão 
de, por equívoco, ter sido apresentado em 
duplicidade. 

Despacho: Defiro a retirada do Projeto 
de Lei n. 5.055/2013, nos termos do art. 104, 
c.c. o art. 114, VII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Publique-se.

Senhor Presidente,
Com amparo no art. 114, VII do Regimento Inter-

no desta Casa, venho requerer a Vossa Excelência a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5055, de 
2013, de minha autoria, em razão de, por equívoco, 
ter sido apresentado em duplicidade. 

Justificação

 O Projeto de Lei nº 5055, de 2013, que “Altera 
os arts. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que 
“disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras provi-
dências”, o art. 79-A da Lei nº 9.605, de 12 de feve-
reiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
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lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e 
o art. 214 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”, de minha autoria, por equí-
voco, foi protocolado em duplicidade, haja vista que já 
se encontrava em tramitação o Projeto de Lei nº 3428, 
de 2012, de igual teor, razão pela qual venho solicitar 
que o Projeto de Lei 5055 seja retirado de tramitação.

Sala das Comissões, março de 2013. – Deputada 
Erika Kokay – PT/DF.

DESPACHOS DO PRESIDENTE

AVISO

Aviso nº 180-Seses-TCU-Plenário, do Exmo. Sr. 
Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de 
Contas da União. Cópia do Acórdão proferido nos au-
tos do processo TC 001.825/2013-5, acompanhado 
do Relatório e Voto que o fundamentam, referentes à 

SIT n. 32/2012. Cópia das peças 25, 26, 27, 33, 34 e 
35 do TC 022.684/2010-7.

Encaminhe-se, por cópia, ao Deputado 
Rubens Bueno, Líder do PPS e autor da SIT 
n. 32/2012, e à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle. Publique-se. Oficie-se.

Em 3-4-13. – 

Aviso nº 254-GP/TCU, do Exmo. Sr. Ministro Au-
gusto Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da 
União. Cópia do Acórdão n. 520, de 2012, acompa-
nhado das demais peças referidas no subitem 9.2 da 
mencionada deliberação, em resposta à Solicitação 
de Informação ao TCU n. 32, de 2012.

Encaminhe-se ao Deputado, Rubens 
Bueno, Líder do PPS. Publique-se. Oficie-se.

Em 3-4-13. – 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

PROJETO DE LEI 

Nº 1.354/2011 (Daniel Almeida) – Dispõe sobre 
a criação da Universidade Federal do Extremo Sul da 
Bahia – UFESB, no Estado da Bahia e dá outras pro-
vidências.

Brasília, 3 de abril de 2013. – Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada em 27 
de março de 2013.

Às dez horas e cinquenta minutos do dia vinte e 
sete de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados. 
Presentes os Senhores Deputados Paulo Abi-Ackel – 
Presidente; Nelson Marchezan Junior e Jorge Bittar – 
Vice-Presidentes; Antonio Imbassahy, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, João Arruda, Leomar Quintanilha, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Margarida Salomão, 
Missionário José Olimpio, Newton Lima, Paulo Teixei-
ra, Rogério Peninha Mendonça e Sandro Alex – Ti-
tulares; Colbert Martins, Duarte Nogueira, Fábio Ra-
malho, Francisco Floriano, Izalci, José Rocha, Márcio 
Marinho, Onofre Santo Agostini, Roberto Teixeira e 
Ronaldo Fonseca – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Jesus Rodrigues, como não membro. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Abelardo Cama-
rinha, Beto Mansur, Bruno Araújo, Carlos Sampaio, 
Dalva Figueiredo, Dr. Adilson Soares, Efraim Filho, 
Eliene Lima, Evandro Milhomen, Iara Bernardi, Jorge 
Tadeu Mudalen, Júlio Campos, Marçal Filho, Marcelo 
Aguiar, Marcelo Guimarães Filho, Miriquinho Batista, 
Miro Teixeira, Oliveira Filho, Ruy Carneiro, Salvador 
Zimbaldi, Sibá Machado, Silas Câmara e Takayama. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a Ata da 4ª reunião, realizada no dia 
20 de março de 2013. O Deputado Rogério Peninha 
Mendonça solicitou a dispensa da leitura da Ata. Não 
houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. EX-
PEDIENTE: O Presidente informou que recebeu as 

seguintes correspondências: 1) Convite da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT 
para participar do NAB SHOW 2013, no período de 6 
a 11 de abril, em Las Vegas, Nevada – Estados Uni-
dos da América; 2) Convite da Assessoria Parlamentar 
do Comando da Aeronáutica para participarmos de 
uma visita institucional ao Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e à Empresa Bra-
sileira Aeronáutica (EMBRAER), no período de 18 a 
19 de abril, em São José dos Campos/SP; 3) Convite 
da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, 
para participar da audiência pública sobre proposta de 
condições de uso de radiofrequências na faixa de 700 
MHz, no dia 27 (hoje), das 10h às 13h; e 4) Justifica-
tiva de ausência dos Deputados João Arruda, no dia 
20 do corrente; e Marçal Filho, no período de 21 a 29 
do corrente. ORDEM DO DIA: A – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRAZO CONSTITUCIONAL 1 – TVR Nº 21/12 – do 
Poder Executivo – (MSC 104/2012) – que “submete 
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 166, de 06 de junho de 2011, que ou-
torga autorização à Associação Beneficente Recrea-
tiva e Cultural de Macururé, para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Macururé, 
Estado da Bahia” RELATOR: Deputado JOSÉ RO-
CHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 2 – TVR Nº 38/12 – do 
Poder Executivo – (MSC 104/2012) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 321, de 01 de agosto de 2011, que outorga 
autorização à Associação Beneficente Sócio Cultural 
da Cidade de Lagarto – Lagarto FM, para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Lagarto, Estado de Sergipe” RELATOR: Deputado 
RUY CARNEIRO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 3 – TVR 
Nº 193/12 – do Poder Executivo – (MSC 277/2012) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 27, de 20 de janeiro 
de 2012, que autoriza à Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Talismã executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Talismã, Esta-
do do Tocantins”. RELATOR: Deputado AROLDE DE 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. PRIORIDADE 4 
– PROJETO DE LEI Nº 3.788/12 – do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 450/2011) – que “altera a Lei n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), para garantir a facilitação de atendi-



08070 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2013

mento do consumidor por órgãos públicos de proteção 
e defesa por meio da internet”. RELATOR: Deputado 
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 5 – PROJETO 
DE LEI Nº 188/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe 
sobre à adaptação de computadores em Lan Houses, 
Cyber Cafés, para utilização por pessoas portadoras 
de necessidades visuais e dá outras providencias”. RE-
LATOR: Deputado AUREO. PARECER: pela aprovação 
deste e da Emenda nº 01/2011 apresentada na comis-
são ao projeto, com emenda. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 275/11 – do Sr. 
Chico Lopes – que “proíbe a cobrança de roaming na-
cional ou adicional de deslocamento, em localidades 
atendidas pelas mesmas redes das operadoras de 
telefonia móvel contratada”. (Apensado: PL 967/2011) 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 967/2011, apensado, 
na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Defesa do Consumidor. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 7 – PROJETO DE LEI Nº 973/11 – do Sr. 
Romero Rodrigues – que “dispõe sobre o acesso a te-
lefonia fixa e móvel nas rodovias federais e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 2037/2011) RELATOR: 
Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela 
aprovação deste, e do PL 2037/2011, apensado, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Rogério Peninha 
Mendonça, em 31/10/2012. O Deputado Rogério 
Peninha Mendonça apresentou voto em separado 
em 06/11/2012. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
8 – PROJETO DE LEI Nº 1.808/11 – do Sr. Dr. Jorge 
Silva – que “altera a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, com o objetivo de instituir cam-
panha em cartões telefônicos contra o consumo de 
crack e outras drogas”. RELATOR: Deputado AUREO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. RETIRA-
DO DE PAUTA DE OFÍCIO. 9 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.070/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “proíbe 
a exposição da imagem de crianças e adolescentes 
doentes pelos veículos de comunicação social”. EX-
PLICACAO DA EMENTA: Aplica as penalidades pre-
vistas no art. 59 da Lei nº 4.117, de 1962 e o art. 173 
da Lei nº 9.472, de 1997. RELATOR: Deputado RUY 
CARNEIRO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.324/12 
– do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta o § 4º ao 
art. 77-B da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
estabelecendo restrições à propaganda de veículos 
automotivos, proibindo a utilização de som, imagem 
e/ou qualquer outro meio sobre aqueles que irão vê-
-lo ou ouvi-lo em anúncios que demonstrem qualquer 

infração as normas de trânsitos brasileiras previstas 
no CTB, que induza atividades criminosas, ilegais e/
ou violentas no trânsito, favorecendo, enaltecendo ou 
estimulando tais atividades”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ ROCHA. PARECER: pela rejeição. Vista con-
junta aos Deputados Nelson Marchezan Junior e 
Sandro Alex, em 20/03/2013. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 3.612/12 – do 
Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962 – Código Brasileiro de Telecomu-
nicações, para estabelecer que o programa A Voz do 
Brasil observe o horário local do ouvinte”. RELATOR: 
Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às dez 
horas e cinquenta e sete minutos. E, para constar, eu 
______________________, Myriam Gonçalves Teixeira 
de Oliveira, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Paulo Abi-Ackel ______________________, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Oitava Reunião Ordinária realizada em 
2 de abril de 2013

Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do 
dia dois de abril de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a PRESENÇA dos Senhores Deputados Décio Lima 
– Presidente; Mauro Benevides, Luiz Carlos e Carlos 
Bezerra – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Alessandro 
Molon, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria 
de Sá, Arthur Oliveira Maia, Benjamin Maranhão, Beto 
Albuquerque, Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, Ce-
sar Colnago, Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dr. 
Grilo, Eduardo Sciarra, Esperidião Amin, Fábio Rama-
lho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Heuler Cruvinel, 
Iriny Lopes, João Campos, João Paulo Lima, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Leonardo Gadelha, Leonardo 
Picciani, Luiz Couto, Luiz de Deus, Luiz Pitiman, Mar-
celo Almeida, Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, 
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, Sandra Rosado, Sergio 
Zveiter, Valtenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da 
Cunha e Vilson Covatti – Titulares; Ademir Camilo, Al-
berto Filho, Alexandre Leite, Armando Vergílio, Assis 
Melo, Daniel Almeida, Dilceu Sperafico, Dudimar Pa-
xiuba, Eduardo Azeredo, Efraim Filho, Eli Correa Filho, 
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Francisco Escórcio, Gabriel Guimarães, Geraldo Si-
mões, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Janete Capiberi-
be, João Dado, João Lyra, Keiko Ota, Lincoln Portela, 
Luiza Erundina, Márcio Macêdo, Mendonça Filho, Mo-
reira Mendes, Nazareno Fonteles, Nelson Marchezan 
Junior, Onyx Lorenzoni, Oziel Oliveira, Reinaldo Azam-
buja, Ricardo Tripoli, Sandro Alex e Sandro Mabel – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Bonifácio de Andrada, Edson Silva, Eduardo Cunha, 
Felipe Maia, Jânio Natal, João Paulo Cunha, Jorginho 
Mello, José Mentor, Lourival Mendes, Márcio França, 
Marcos Medrado, Marcos Rogério, Mendonça Prado, 
Renato Andrade, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, 
Taumaturgo Lima e Vicente Arruda. ABERTURA: O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da sétima reunião ordinária reali-
zada em vinte e sete de março. Os Deputados Onofre 
Santo Agostini e Mauro Benevides requereram dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. 
EXPEDIENTE: 1 – Ofício nº 026/2013 do Deputado 
Luiz Carlos justificando sua ausência à reunião do dia 
20 de março 2013; 2 – Ofício nº 285/2013, da Lideran-
ça do PMDB, indicando o Deputado Marcelo Almeida 
para titular da CCJC. ORDEM DO DIA: O Deputado 
Onofre Santo Agostini e o Presidente Décio Lima re-
gistraram a presença do jornalista catarinense Cláudio 
Prisco Paraíso. O Deputado Arnaldo Faria de Sá le-
vantou questão de ordem argumentando que o item 
um da pauta (Requerimento nº 116/13) repetia assun-
to já tratado no Requerimento 123/2009. Instado a se 
manifestar, o autor do Requerimento em pauta, Depu-
tado Alessandro Molon, preferiu aguardar o momento 
de discussão da matéria, mas afirmou que o tema 
teria sido tratado em outra legislatura, o que não pre-
judicaria sua proposição. O Presidente recolheu a 
questão de ordem e afirmou que decidiria em momen-
to oportuno. O Deputado Benjamin Maranhão, com 
fulcro no artigo 52, III e §§ 3º e 4º do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, em questão de ordem 
requereu ao Presidente que avocasse o Projeto de Lei 
nº 422 de 2007, ou designasse outro membro para 
relatá-lo, por inobservância de prazo regimental. O 
Presidente informou que adotaria as providências ca-
bíveis. O Deputado Décio Lima apresentou a nova 
Secretária da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, Senhora Alexandra Zaban Bittencourt. 
Os Deputados José Genoíno, Arnaldo Faria de Sá, 
Ricardo Berzoini, Alessandro Molon, Arthur Oliveira 
Maia, Esperidião Amin e Luiz Couto se manifestaram 
para dar-lhe as boas-vindas, bem como destacar o 
competente trabalho na Comissão da Secretária an-
terior, Senhora Rejane Salete Marques. Os Deputados 
Luiz Couto, Onofre Santo Agostini, João Paulo Lima, 

Alessandro Molon, Fábio Trad, Alceu Moreira, João 
Campos, Lincoln Portela, Luiz Pitiman, Esperidião 
Amin, Marcelo Almeida, Vilson Covatti, João Dado, 
Danilo Forte, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão e 
Eduardo Azeredo requereram, em lista de presença, 
inversão de pauta para apreciação dos itens sete, qua-
renta e sete, trinta e quatro, quarenta e quatro, dois, 
dezenove, treze, vinte e quatro, vinte e um, doze, trin-
ta e sete, vinte e um (repetido), dezessete, vinte e um 
(repetido), trinta e cinco, trinta e sete (repetido) e dez, 
respectivamente. Foram os requerimentos aprovados 
pelo plenário da Comissão. Mantendo o acordo firma-
do com os membros da Comissão, a apreciação dos 
Projetos de Decreto Legislativo (PDC’s) de concessão 
ou de renovação de serviços de radiodifusão, itens 
vinte e cinco a vinte e sete da pauta, foi realizada em 
bloco. 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
654/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 90/2012) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Serra do Camará 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do 
Norte”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. 2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
689/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 126/2012) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio e Televisão Marajoara Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Belém, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado JOÃO 
CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. 3 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 738/12 – da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
125/2012) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Televisão Goyá Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Goiânia, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado JOÃO 
CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. O Presidente anunciou a 
discussão e a votação em bloco dos Projetos de De-
creto Legislativo de Radiodifusão. Não houve oradores 
inscritos para a discussão. Em votação, foram apro-
vados os Pareceres, com abstenção do Deputado 
Esperidião Amin. 4 – PROJETO DE LEI Nº 7.977/10 
– da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 
220/2010) – que “altera dispositivos da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal”. EX-
PLICACAO DA EMENTA: Estabelece normas relacio-
nadas à execução penal, emissão de certidão de an-
tecedentes criminais e atestados de penas a cumprir. 
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RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. Vista ao De-
putado João Campos, em 20/11/2012. Discutiram a 
matéria os Deputados Anthony Garotinho, Roberto 
Freire, Alexandre Leite e João Campos, em 20/11/2012. 
Não houve oradores inscritos para discussão. Em vo-
tação, foi aprovado o Parecer. 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.907/11 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “con-
fere ao Município de Abelardo Luz, no Estado de San-
ta Catarina, o título de Capital Nacional da Semente 
de Soja”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve oradores inscritos para discus-
são. Em votação, foi aprovado o Parecer. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 705/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo 
na mídia escrita e televisiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, na forma do substitutivo da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio-
lência e Narcotráfico, com subemenda. Usaram da 
palavra os Deputados Esperidião Amin e Efraim Filho. 
Ausente o relator para leitura do Parecer, o Presi-
dente, de ofício, retirou a proposição de pauta. 7 
– PROJETO DE LEI Nº 393/11 – do Sr. Newton Lima 
– que “dispõe sobre a alteração do art. 20 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
ampliar a liberdade de expressão, informação e aces-
so à cultura”. (Apensados: PL 395/2011 e PL 1422/2011) 
EXPLICACAO DA EMENTA: Visa garantir a divulgação 
de imagens e informações biográficas sobre pessoas 
de notoriedade pública, cuja trajetória pessoal tenha 
dimensão pública ou cuja vida esteja inserida em acon-
tecimentos de interesse da coletividade. RELATOR: 
Deputado ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do PL 395/2011 e do PL 1422/2011, apensados, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação 
e Cultura. Vista conjunta aos Deputados Fabio Trad, 
João Campos, Lourival Mendes, Marcos Rogério, Ro-
naldo Fonseca e Sergio Zveiter, em 12/03/2013. En-
cerrada a discussão. Concedido prazo ao relator nos 
termos do art. 57, XI, do Regimento Interno, em 
20/03/2013. Aprovado requerimento de retirada de 
pauta, apresentado pelo Deputado Onofre Santo Agos-
tini, contra os votos dos Deputados Alessandro Molon, 
Ricardo Berzoini, Marcelo Almeida, Nazareno Fonteles, 
Luiza Erundina e abstenção do Deputado Ricardo Ber-
zoini, em 27/03/2013. O Presidente informou que havia 

sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta da 
matéria, de autoria do Deputado João Dado. Usaram 
da palavra os Deputados Alessandro Molon, Sergio 
Zveiter e Marcelo Almeida. Em votação, foi rejeitado o 
requerimento. Por solicitação do Deputado José Ge-
noíno, o relator, Deputado Alessandro Molon, prestou 
esclarecimentos sobre a matéria. Em votação, foi 
aprovado o Parecer, registrada a abstenção do De-
putado José Genoíno. O Deputado Arthur Oliveira 
Maia pediu a palavra e relembrou o apelo do Presi-
dente da Casa, em reunião anterior, por rapidez na 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
565/06, item doze da pauta. Manifestaram-se também 
sobre o tema os Deputados Esperidião Amin e Danilo 
Forte. O Presidente questionou os Deputados presen-
tes que solicitaram requerimentos de inversão ante-
riores – Fábio Trad, Alceu Moreira, João Campos, Lin-
coln Portela e Luiz Pitiman – sobre a antecipação da 
proposição, cuja inversão foi requerida posteriormen-
te, pelo Deputado Esperidião Amin. Todos concorda-
ram. O Deputado Luiz Couto registrou opinião contrá-
ria. 8 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 565/06 – do Senado Federal – Antonio Carlos Ma-
galhães – (PEC 22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 
166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição 
Federal, tornando de execução obrigatória a progra-
mação constante da lei orçamentária anual”. (Apensa-
dos: PEC 169/2003 (Apensado: PEC 385/2005 (Apen-
sados: PEC 46/2007, PEC 96/2007, PEC 281/2008, 
PEC 321/2009, PEC 20/2011 (Apensado: PEC 
152/2012), PEC 189/2012, PEC 192/2012, PEC 
201/2012 e PEC 232/2012)), PEC 465/2005 e PEC 
330/2009 (Apensado: PEC 145/2012)) EXPLICACAO 
DA EMENTA: Estabelece que a sessão legislativa só 
será encerrada após deliberação do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual; altera os prazos para o Congres-
so Nacional apreciar os Projetos de Lei Orçamentária 
Anual, de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Pluria-
nual; veda a ocorrência de programação genérica e a 
existência de receitas condicionadas nas leis orçamen-
tárias; dispõe que novas programações na lei orça-
mentária somente serão admitidas se aquelas em 
execução já tiverem sido adequadamente contempla-
das com dotações orçamentárias. Altera a Constituição 
Federal de 1988. RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
385/2005, da PEC 46/2007, da PEC 96/2007, da PEC 
281/2008, da PEC 321/2009, da PEC 20/2011, da PEC 
189/2012, da PEC 192/2012, da PEC 201/2012, da 
PEC 232/2012, da PEC 169/2003, da PEC 465/2005, 
da PEC 330/2009, da PEC 145/2012 e da PEC 
152/2012, apensadas. Os Deputados Paulo Magalhães, 
Felipe Maia e José Genoíno apresentaram votos em 
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separado. Vista ao Deputado João Paulo Lima, em 
19/03/2013. Mantidas as inscrições dos Deputados 
Arthur Oliveira Maia, Felipe Maia, João Paulo Lima, 
Danilo Forte, Esperidião Amin, José Genoíno, João 
Campos e Paulo Magalhães, em 19/03/2013. Discuti-
ram a matéria os Deputados Arthur Oliveira Maia, João 
Paulo Lima, Danilo Forte, Esperidião Amin (aparte a 
Nazareno Fonteles), José Genoíno (aparte a Arthur 
Oliveira Maia), João Campos (aparte a Arthur Oliveira 
Maia), Luiz Couto, Leonardo Picciani (aparte a Alceu 
Moreira), Efraim Filho (aparte a Nazareno Fonteles) e 
Ricardo Berzoini (apartes a Paulo Magalhães e Mar-
celo Almeida). O Deputado Fabio Trad apresentou re-
querimento de encerramento de discussão, em con-
formidade com o artigo 57, VII, do RICD, que foi pre-
judicado pelo início da Ordem do Dia do Plenário. O 
Presidente assegurou as inscrições para debate da 
matéria. ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente en-
cerrou a reunião às dezessete horas, antes convocan-
do reunião ordinária para a próxima quarta-feira, três 
de abril, às dez horas, para apreciar proposições re-
manescentes da pauta, mantidas as inversões. E, para 
constar, eu ________________, Alexandra Zaban Bit-
tencourt, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Décio Lima, ______________________, e publicada 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 3ª Reunião Ordinária realizada em 20 
de março de 2013.

Às dez horas e treze minutos do dia vinte de mar-
ço de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, no 
Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputados. Esti-
veram presentes os deputados Ângelo Agnolin – Pre-
sidente; Marcelo Matos e Sueli Vidigal – Vice-Presi-
dentes; Antonio Balhmann, Carlos Roberto, Edson 
Pimenta, Fabio Reis, João Maia, José Augusto Maia, 
Renato Molling, Renzo Braz, Ronaldo Zulke e Rosinha 
da Adefal – Titulares; Afonso Florence, Carlos Brandão, 
Dr. Ubiali, Fernando Torres, Guilherme Campos, Júlio 
Delgado, Marco Tebaldi, Odair Cunha, Otavio Leite, 
Roberto Teixeira e Sebastião Bala Rocha – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os deputados Luis Tibé, Mi-
guel Corrêa, Valdivino de Oliveira, Vinicius Gurgel e 
Walter Tosta. Justificou a ausência o deputado Man-
detta. I-ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da 2ª reunião ordinária, 
realizada no dia treze de março de dois mil e treze. Por 

solicitação do deputado João Maia, foi dispensada a 
leitura da Ata. Não havendo quem quisesse discuti-la 
ou a ela sugerir alterações e submetida à votação, a 
Ata foi aprovada. II-EXPEDIENTE: o senhor Presiden-
te deu conhecimento do recebimento das seguintes 
matérias: 1 – Convite do excelentíssimo senhor Minis-
tro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, 
para participar da Semana do Desenvolvimento Re-
gional, iniciativa do Ministério da Integração Nacional 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, a ser realizada no período de dezoito a vin-
te e dois de março de 2013, no Centro de Convenções 
Brasil 21, em Brasília, com o propósito de reformular 
a política nacional de desenvolvimento regional insti-
tuída pelo Decreto n.º 6.047/2007 e 2 – Convite do 
excelentíssimo senhor chefe da Assessoria Parlamen-
tar do Exército, Coronel Francisco Humberto Monte-
negro Júnior, aos parlamentares da CDEIC, para par-
ticipar de uma viagem institucional ao Comando Militar 
da Amazônia, a realizar-se no período de vinte e cinco 
a vinte e sete de abril próximo. III-ORDEM DO DIA: 
Matéria sobre a mesa: Requerimento do senhor de-
putado João Maia, nos termos do art 50, §1º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicitando 
a inversão da ordem dos trabalhos para a apreciação 
imediata do Projeto de Lei nº 1.299/07, item 15 da 
pauta. Submetido à votação, o requerimento foi apro-
vado. 15 – PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – do Sr. 
Márcio França – que “estabelece programa de certifi-
cação para o etanol e a participação governamental 
sobre a sua produção”. (Apensados: PL 1943/2007 e 
PL 1040/2011) RELATOR: deputado Antonio Balhmann. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1943/2007, e 
do PL 1040/2011, apensados. Discutiu a matéria o 
deputado João Maia (PR-RN). Submetido à votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade. A-Reque-
rimentos: 1- REQUERIMENTO Nº 97/13 do Sr. Carlos 
Roberto e outros – que “requer seja convidado o Dr 
Luciano Coutinho, Presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para 
debater e prestar esclarecimentos a esta Comissão 
de possível desvio de finalidade BNDES, que vem 
causando grande diminuição nos ganhos financeiros”. 
Discutiram a matéria os deputados Renato Molling 
(PP-RS), Júlio Delgado (PSB-MG), João Maia (PR-
-RN), Ângelo Agnolin (PDT-TO), Antonio Balhmann 
(PSB-CE) e Carlos Roberto (PSDB-SP). Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado, com a exclusão 
da expressão “possível desvio” do texto e com a inclu-
são, como convidados, de representantes da indústria 
e do comércio- CNI e CNC. Foi acatada a sugestão de 
que seja abordada a quantidade de recursos destina-
da às microempresas no tema do debate. 2 – REQUE-
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RIMENTO Nº 98/13 – da Sra. Perpétua Almeida – que 
“requer a realização de audiência pública conjunta com 
a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional objetivando debater as ações do Plano Brasil 
Sem Miséria”. Retirado de pauta, de ofício. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 99/13 – do Sr. Ângelo Agnolin – que 
“requer a realização de Seminários Estaduais para 
debater o tema “Potencialidades Econômicas e De-
senvolvimento Regional”. Discutiram a matéria os de-
putados João Maia (PR-RN), Antonio Balhmann (PSB-
-CE), Sueli Vidigal (PDT-ES) e José Augusto Maia 
(PTB-PE). Submetido à votação, o requerimento foi 
aprovado, com sugestão de que os seminários sejam 
realizados com o apoio/ participação das Confedera-
ções do Comércio, Indústria e Transportes, e com a 
participação da Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados. 4 – REQUERIMENTO Nº 100/13 – da Sra. 
Rosinha da Adefal – que “requer a realização de au-
diência pública para debater os 22 anos da Lei de Co-
tas e do Ano Ibero Americano de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência no Mercado de Trabalho”. Discutiram 
a matéria os deputados João Maia (PR-RN), Antonio 
Balhmann (PSB-CE) e Ângelo Agnolin (PDT-TO). Sub-
metido à votação, o requerimento foi aprovado, na 
forma de seminário e com a inclusão da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, da Confederação Nacio-
nal do Comércio – CNC, Confederação Nacional do 
Transporte – CNT e Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 5 – REQUE-
RIMENTO Nº 101/13 – da Sra. Rosinha da Adefal – que 
“requer a realização de audiência pública para discutir 
a questão de venda de veículos automotores com isen-
ção de ICMS para pessoas com deficiência”. Discutiram 
a matéria os deputados João Maia (PR-RN) e Ângelo 
Agnolin (PDT-TO). O requerimento foi retirado de tra-
mitação a pedido do autor. O tema será tratado jun-
tamente com o requerimento nº 46/2011, agendado 
para ocorrer no dia 03/04/13. 6 – REQUERIMENTO 
Nº 102/13 – do Sr. Marcelo Matos – que “requer a re-
alização de Seminário para debater a atual situação 
econômica do estado Rio de Janeiro e eventuais me-
didas que possam alavancar o crescimento da Indús-
tria e do Comércio, tendo em vista a proximidade da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas”. Não havendo quem 
quisesse discuti-lo e submetido à votação, o requeri-
mento foi aprovado, com a previsão de realização 
conjunta com a Assembleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
clusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 7 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.071/11 – do Senado Federal – Jay-
me Campos – (PLS 353/2009) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado de 

Mato Grosso”. RELATOR: Deputado Afonso Florence. 
PARECER: pela aprovação. Não havendo quem qui-
sesse discuti-lo e submetido à votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA: 8 – PROJETO DE LEI Nº 376/11 – da Sra. 
Nilda Gondim – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de manutenção e regulagem de calibrador de pneus”. 
RELATOR: Deputado Miguel Corrêa. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Antonio Balhmann, 
em 21/11/2012. Por constar da ordem do dia em 
duas reuniões ordinárias sem a presença do rela-
tor, o Presidente designou o Deputado Ronaldo 
Zulke (PT-RS) relator substituto. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 656/11 – do Sr. Marçal Filho – que “dispõe so-
bre a gratuidade e desconto proporcional para utiliza-
ção de estacionamentos pelos idosos, e fixa providên-
cias”. RELATOR: Deputado Ângelo Agnolin. PARECER: 
pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado 
Renato Molling, em 05/12/2012. Retirado de pauta 
pelo relator, para a realização de alterações no pa-
recer. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.236/11 – do Sr. 
Audifax – que “altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezem-
bro de 1970, que “Cria o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial e dá outras providências”, para dispor 
sobre o exame de patentes”. RELATOR: Deputado 
João Maia. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
João Maia apresentou voto em separado em 
17/04/2012. Vista conjunta aos Deputados Guilher-
me Campos e Renato Molling, em 25/04/2012. Não 
havendo quem quisesse discuti-lo e submetido à vo-
tação, o parecer foi rejeitado. O senhor Presidente 
designou o deputado Guilherme Campos (PSD-SP) 
relator do vencedor, cujo parecer, pela rejeição, foi 
aprovado. O parecer do relator, deputado João Maia, 
passou a constituir voto em separado. 11 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.976/11 – do Sr. Felipe Bornier – que “de-
termina a realização do teste de impacto (crash test) 
em modelos de veículos automotores fabricados ou 
montados no País, e dá outras providências” RELA-
TOR: Deputado Antonio Balhmann. PARECER: pela 
rejeição. O Deputado Guilherme Campos apresen-
tou voto em separado em 16/07/2012. Retirado de 
pauta pelo relator, para a realização de alterações 
no parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – do 
Sr. Rogerio Lisboa – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 
de agosto de 1997, que “dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 2296/2007) RELA-
TOR: Deputado Jânio Natal. Parecer: pela aprovação 
deste, e pela rejeição do PL 2296/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Ronaldo Zulke, em 21/11/2012. 
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Retirado de pauta, de ofício. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.493/11 – do Sr. Mauro Mariani – que “altera a re-
dação do art. 338 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para obrigar os importadores e fabricantes de bicicle-
tas a fornecer, no ato da comercialização do veículo, 
manual contendo normas de circulação, penalidades, 
direção defensiva, primeiros socorros e Anexos do 
Código de Trânsito Brasileiro”. RELATOR: Deputado 
Luis Tibé. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Por constar da ordem do dia em duas reuniões or-
dinárias sem a presença do relator, o Presidente 
designou o deputado Carlos Roberto relator subs-
tituto (PSDB-SP).14 – PROJETO DE LEI Nº 3.833/12 
– do Sr. Geraldo Resende – que “acrescenta artigo à 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dis-
por sobre a remuneração do empregado readmitido, 
ou contratado por empresa integrante do mesmo gru-
po econômico”. RELATOR: Deputado Guilherme Cam-
pos. PARECER: pela rejeição deste e da Emenda 
1/2012 da CDEIC. Retirado de pauta a requerimen-
to da deputada Sueli Vidigal. 16 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.687/12 – do Sr. Irajá Abreu – que “altera o inciso 
I do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 
1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empre-
sas Mercantis e Atividades Afins”, e acrescenta novo 
inciso III ao art. 37 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, com o objetivo de agilizar a abertura e o en-
cerramento de empresas no País”. RELATOR: Depu-
tado Antonio Balhmann. PARECER: pela rejeição. Re-
tirado de pauta pelo relator. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.158/11 – do Sr. Carlos Bezerra – que “define a 
falta grave do sócio que justifica exclusão da socieda-
de”. RELATOR: Deputado Ângelo Agnolin. PARECER: 
pela aprovação. Retirado de pauta pelo relator, para 
a realização de alterações no parecer. 18 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.473/12 – do Sr. Fernando Jordão – que 
“acrescenta incisos ao art.10 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990”. RELATOR: Deputado Afonso 
Florence. PARECER: pela rejeição. Retirado de pau-
ta pelo relator, para a realização de alterações no 
parecer. Neste momento, o deputado Guilherme Cam-
pos solicitou a palavra, pela ordem, para solicitar que 
a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços – ABECS fosse convidada a parti-
cipar da Audiência Pública a ser realizada pela Comis-
são, conforme requerimento nº 80/2012, aprovado na 
Reunião Ordinária ocorrida em dezessete de outubro 
de dois mil e doze, e para que o evento seja agendado 
para o dia trinta de abril de dois mil e treze, às quator-
ze horas e trinta minutos.19 – PROJETO DE LEI Nº 
3.988/12 – do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre 

a obrigatoriedade de informação, nos rótulos das em-
balagens de pescado congelado glaciado comerciali-
zado no Brasil, do peso líquido e do peso desglaciado 
do produto”. (Apensado: PL 4474/2012) RELATOR: 
Deputado Renato Molling. PARECER: pela aprovação 
deste e do PL 4474/2012, apensado, com substitutivo. 
Retirado de pauta pelo relator, para a realização de 
alterações no parecer. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente, Deputado Ân-
gelo Agnolin, encerrou os trabalhos às onze horas e 
trinta e dois minutos, antes convocando os senhores 
membros para a próxima reunião ordinária deliberati-
va a realizar-se no dia vinte e sete de março de dois 
mil e treze, às nove horas e trinta minutos, neste ple-
nário. E, para constar, eu ______________________, 
Anamélia Lima Rocha Fernandes, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Ângelo Agnolin 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada 
em 20 de março de 2013.

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte de 
março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Educação, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Deputados titulares: 
Gabriel Chalita – Presidente; Artur Bruno e Alex Can-
ziani – Vice-Presidentes; Alice Portugal, Aline Corrêa, 
Angelo Vanhoni, Celso Jacob, Chico Alencar, Costa 
Ferreira, Fátima Bezerra, Francisco Praciano, George 
Hilton, Glauber Braga, Izalci, Jorge Boeira, Leopoldo 
Meyer, Major Fábio, Manoel Salviano, Nilson Pinto, 
Paulo Rubem Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Sér-
gio de Oliveira, Professor Setimo, Professora Dorinha 
Seabra Rezende, Raul Henry, Stepan Nercessian, 
Waldenor Pereira e Waldir Maranhão. Deputados su-
plentes: Ariosto Holanda, Damião Feliciano, Eduardo 
Barbosa, Esperidião Amin, Eurico Júnior, Jean Wyllys, 
Jose Stédile, Newton Lima, Nilson Leitão, Osmar Ser-
raglio, Severino Ninho e Weverton Rocha. Compareceu 
também o Deputado Dr. Ubiali, como não membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados João Bittar, 
Lelo Coimbra, Pedro Uczai e Reginaldo Lopes. ABER-
TURA: Havendo número regimental conforme estabe-
lecido no art. 50 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o Presidente Deputado Gabriel Chalita 
(PMDB/SP) declarou iniciados os trabalhos e colocou 
à apreciação a Ata da 2ª Reunião Ordinária Delibera-
tiva, realizada em 13/3/2013, dispensando sua leitura 
tendo em vista prévia distribuição aos senhores mem-
bros. Em votação, a Ata foi aprovada à unanimidade. 
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Em seguida, o Presidente fez distribuir, para conheci-
mento do Plenário, uma síntese do Observatório da 
Educação, Cartilha sobre como elaborar os seminários 
regionais e o modelo de requerimento desses eventos. 
Discutiram o assunto os Deputados Esperidião Amim, 
Professora Dorinha Seabra Rezende e Manoel Salvia-
no. O Deputado Stepan Nercessian fez uso da palavra 
para registrar, com profundo pesar, o falecimento do 
cantor Emílio Santiago, ocorrido em 20/03/2013. AVI-
SOS: O Presidente proferiu os seguintes comunicados: 
confirmação da presença do Ministro da Educação 
Aloizio Mercadante nesta Comissão, dia 10/04/2013; 
apresentação dos demais integrantes da equipe de 
trabalho da Secretaria da Comissão de Educação; os 
pedidos de relatorias deverão ser encaminhados, via 
e-mail, à Comissão e ao Secretário; encaminhamento, 
pela Comissão, de correspondência pedindo a indica-
ção dos coordenadores de bancada; encaminhamen-
to aos gabinetes e deputados, a relação dos requeri-
mentos de eventos de 2012, para que os interessados 
se manifestem até o dia 22/03/2013; e divulgação do 
calendário das audiências públicas para 2013 de acor-
do com o critério da proporcionalidade partidária. O 
Presidente convidou a todos para participarem do 
Workshop “Mídia e Educação”, o evento foi agendado 
para o dia 21/03/2013, às 10 horas, no plenário 10. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – Apreciação 
do Requerimento nº 223/13 – do Deputado Izalci – 
que “requer audiência Pública de avaliação da execu-
ção de programa de governo da CGU para discussão 
do ProInfo”. O Autor expôs as razões pelas quais o 
Requerimento deveria ser aprovado. Não houve deba-
te. Em votação, o Requerimento foi aprovado à una-
nimidade. 2 – Apreciação do Requerimento nº 228/13 
– do Deputado Izalci – que “requer sejam convidados 
os Senhores Jorge Hage Sobrinho, Ministro Chefe da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e Amaro Henri-
que Pessoa Lins, Secretário da Educação Superior 
(SESU) para prestar esclarecimentos acerca da Cole-
tânea de Entendimentos – gestão de recursos das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institu-
tos que compõem a Rede Federal de Educação Pro-
fissional Científica e Tecnológica”. O Autor expôs as 
razões pelas quais o Requerimento deveria ser apro-
vado. Não houve debate. Em votação, o Requerimen-
to foi aprovado à unanimidade. 3 – Apreciação do 
Requerimento nº 229/13 – da Deputada Aline Corrêa 
– que “requer a realização de audiência pública con-
junta da Comissão de Finanças e Tributação – CFT, 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
– CFFC, da Comissão de Seguridade Social e Família 
– CSSF, Comissão de Educação, e Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias – CDHM, Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP, 
destinada a debater sobre a Certificação das Entida-
des Filantrópicas na área de Assistência Social”. A 
Autora contextualizou as razões pelas quais o Reque-
rimento deveria ser aprovado. Não houve debate. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado à unanimida-
de. 4 – Apreciação do Requerimento nº 230/13 – da 
Deputada Fátima Bezerra – que “requer o envio de 
Indicação à Presidenta da República, a Sua Excelên-
cia 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 uma nova unidade do 
Instituto Federal de Educação Tecnológica, no muni-
cípio de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte”. O 
Deputado Waldenor Pereira apresentou as razões pe-
las quais o Requerimento deveria ser aprovado. Não 
houve debate. Em votação, o Requerimento foi apro-
vado à unanimidade. 5 – Apreciação do Requeri-
mento nº 231/13 – do Deputado Damião Feliciano – 
que “requer a Comissão de Educação e Cultura, a 
solicitação ao Ministério da Educação um estudo do 
índice de analfabetismo e providências da erradicação 
do analfabetismo no Brasil”. O Autor contextualizou as 
razões pelas quais o Requerimento deveria ser apro-
vado. Discutiram a matéria os Deputados Angelo Va-
nhoni, Professora Dorinha Seabra Rezende e Artur 
Bruno. Em votação, o Requerimento foi aprovado à 
unanimidade, com adendo sugerido pelo Deputado 
Angelo Vanhoni que altera o formato, de pedido de in-
formação para audiência pública. 6 – Apreciação do 
Requerimento nº 232/13 – do Deputado Paulo Rubem 
Santiago – que “requer a realização de Audiência Pú-
blica para apresentação de pesquisa intitulada “A ges-
tão da Educação Infantil”, publicada pela Fundação 
Vitor Civita, em volume intitulado “Estudos e Pesquisas 
Educacionais””. O Autor expôs as razões pelas quais 
o Requerimento deveria ser aprovado. Não houve de-
bate. Em votação, o Requerimento foi aprovado à 
unanimidade. 7 – Apreciação do Requerimento nº 
233/13 – da Deputada Professora Dorinha Seabra Re-
zende – que “requer o envio de Indicação ao Ministé-
rio da Educação sugerindo a implantação de um Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no 
município de Taguatinga, Estado do Tocantins”. A Au-
tora contextualizou as razões pelas quais o Requeri-
mento deveria ser aprovado. Não houve debate. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado à unanimida-
de. 8 – Requerimento nº 234/13 – da Deputada Pro-
fessora Dorinha Seabra Rezende – que “requer, con-
forme o regimento interno da Câmara dos Deputados, 
a criação de uma Subcomissão Permanente de For-
mação e Carreira Docente”. A Autora contextualizou 
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as razões pelas quais o Requerimento deveria ser 
aprovado. Discutiram a matéria os Deputados Artur 
Bruno e Angelo Vanhoni. Em votação, o Requerimen-
to foi aprovado à unanimidade. 9 – Requerimento 
nº 235/13 – do Deputado Raul Henry – que “requer a 
realização de Audiência Pública com o objetivo de pro-
mover debate acerca da prova de redação do Enem 
2012 em que estudantes conquistaram nota máxima 
na redação apesar de cometerem falhas graves de 
ortografia, pontuação e concordância verbal e nomi-
nal”. O Autor contextualizou as razões pelas quais o 
Requerimento deveria ser aprovado. Discutiram a ma-
téria os Deputados Izalci, Professor Sérgio de Oliveira, 
Stepan Nercessian, Angelo Vanhoni, Professora Dori-
nha Seabra Rezende, Paulo Rubem Santiago, Fran-
cisco Praciano e Waldenor Pereira. Em votação, o 
Requerimento foi aprovado à unanimidade, com 
adendo sugerido pelo Deputado Izalci que sugeriu al-
guns nomes à lista de convidados. Fizeram uso da 
palavra, para justificar as suas retiradas do plenário, 
os Deputados Jean Wyllys e Alice Portugal. 10 – Re-
querimento nº 236/13 – do Deputado Raul Henry – 
que “requer a criação de subcomissão permanente 
sobre os indicadores de qualidade da educação, no 
âmbito da Comissão de Educação”. O Autor expôs as 
razões pelas quais o Requerimento deveria ser apro-
vado. Não houve debate. Em votação, o Requerimen-
to foi aprovado à unanimidade. Apreciação de Re-
querimento para inclusão na Pauta o Requerimento 
nº 237/13 – do Deputado Raul Henry. O autor apre-
sentou o Requerimento. Não houve debate. Em vota-
ção, o Requerimento foi aprovado à unanimidade. 
EXTRAPAUTA. Apreciação do Requerimento nº 
237/13 – do Deputado Raul Henry – que “requer apoio 
à realização de Seminário Internacional sobre o mar-
co legal da Primeira Infância”. O Autor apresentou as 
razões pelas quais o Requerimento deveria ser apro-
vado. Discutiu a matéria o Deputado Angelo Vanhoni. 
Em votação, o Requerimento foi aprovado à unani-
midade. Fizeram uso da palavra para breves comuni-
cações os Deputados Waldir Maranhão, Paulo Rubem 
Santiago, Fátima Bezerra, Weverton Rocha e Eurico 
Junior, este último para registrar a presença, em ple-
nário, de alguns estudantes da Faculdade Gama Filho, 
os quais buscando uma audiência como o Secretário 
da Regulação de Ensino Superior, Senhor Jorge Mes-
sias, com o intuito de buscar um entendimento acerca 
do movimento grevista naquela instituição de ensino 
superior. Dando continuidade a ordem do dia, o Pre-
sidente, atendendo aos requerimentos apresentados 
e aprovados, retirou de pauta os seguintes projetos: 
11 – Projeto de Lei nº 3.088/12 – do Senador Paulo 
Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe sobre critérios 

e diretrizes a serem observados no âmbito dos pro-
gramas federais de seleção, aquisição e distribuição 
de material didático-escolar para a educação básica”. 
(Apensados: PL 2460/2011 e PL 3881/2012) Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação des-
te, do PL 2460/2011, e do PL 3881/2012, apensados, 
com substitutivo. 14 – Projeto de Lei nº 7.867/10 – do 
Deputado Rodrigo Maia – que “altera a Lei nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o está-
gio de estudantes; e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 2673/2011) Relator: Deputado Osmar Serra-
glio. Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2673/2011, apensado. Adiada a discussão a reque-
rimento de Deputado, em 20/03/2013. 16 – Projeto de 
Lei nº 74/11 – do Deputado Luiz Pitiman – que “dispõe 
sobre as condições aplicáveis ao contrato de trabalho 
do trabalhador admitido como trabalhante”. Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação, com 
emenda. 23 – Projeto de Lei nº 3.321/12 – do Depu-
tado Enio Bacci – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da inclusão da língua espanhola nas escolas públicas 
iniciada no ensino fundamental”. Relatora: Deputada 
Professora Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela 
rejeição. 13 – Apreciação do Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 4.398/08 – do Deputado Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de que o requi-
sito para ministrar a disciplina de educação física na 
educação infantil e ensino fundamental seja a licen-
ciatura plena em educação física”. (Apensados: PL 
6520/2009 e PL 7830/2010) Relator: Deputado Lelo 
Coimbra. Parecer: pela rejeição deste, com substituti-
vo, e pela aprovação do PL 6520/2009, e do PL 
7830/2010, apensados. Ausente o Relator, foi desig-
nado o Deputado Izalci como Relator ad hoc. Sua Ex-
celência procedeu à leitura do voto constante do Re-
latório. Discutiram a matéria os Deputados Paulo Ru-
bem Santiago, Professor Sérgio de Oliveira, Eurico 
Júnior, Nilson Pinto, Waldenor Pereira, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, Dr. Ubiali, Professor Setimo, 
Weverton Rocha e Osmar Serraglio. Em votação, o 
Relatório com substitutivo foi aprovado à unanimida-
de. O Presidente convidou o Deputado Alex Canziani 
para sucedê-lo na coordenação dos trabalhos. O Pre-
sidente em exercício colocou em apreciação o item 15 
da pauta. 15 – Apreciação do Relatório apresentado 
ao Projeto de Lei nº 8.014/10 – do Deputado Eduardo 
Barbosa – que “acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para as-
segurar a presença de cuidador na escola, quando 
necessário, ao educando portador de necessidades 
especiais”. Relator: Deputado Alex Canziani. Parecer: 
pela aprovação, com emendas. Ausente o Relator, foi 
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designado o Deputado Professor Sérgio de Oliveira 
como Relator ad hoc. Sua Excelência procedeu à lei-
tura do voto constante do Relatório. Discutiram a ma-
téria o Deputado Izalci. Em votação, o Relatório com 
substitutivo foi aprovado à unanimidade. O Deputado 
Eduardo Barbosa fez uso da palavra para agradecer 
aos senhores parlamentares pela aprovação do Pro-
jeto. 18 – Apreciação do Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 232/11 – do Deputado Sandes Júnior 
– que “altera os arts. 120 e 124 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescen-
te”. Relator: Deputado Lelo Coimbra. Parecer: pela 
aprovação, com a emenda anexa. Ausente o Relator, 
foi designada a Deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende como Relatora ad hoc. Sua Excelência pro-
cedeu à leitura do voto constante do Relatório. Os De-
putados Waldenor Pereira e Fátima Bezerra, na forma 
do artigo 57 – inciso XVI do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, pediram vista ao Projeto. Vis-
ta conjunta concedida. 20 – Apreciação do Relatório 
apresentado ao Projeto de Lei nº 1.000/11 – da De-
putada Professora Dorinha Seabra Rezende – que 
“altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 
institui o Programa Universidade para Todos (Prouni), 
para incluir a concessão de bolsas para pós-gradua-
ção”. (Apensado: PL 2615/2011) Relator: Deputado 
Osmar Serraglio. Parecer: pela aprovação deste, e pela 
rejeição do PL 2615/2011, apensado. O relator proce-
deu à leitura do voto constante do Relatório. Discutiram 
a matéria os Deputados Izalci e Professora Dorinha 
Seabra Rezende. O Deputado Waldenor Pereira, na 
forma do artigo 57 – inciso XVI do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, pediu vista ao Projeto. 
Vista concedida. 24 – Apreciação do Relatório apre-
sentado ao Projeto de Lei nº 3.400/12 – do Deputado 
Enio Bacci – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
inclusão da disciplina “Direitos Humanos” nas escolas 
públicas iniciada no ensino fundamental”. Relator: De-
putado Gabriel Chalita. Parecer: pela rejeição, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. Ausente o Re-
lator, foi designado o Deputado Waldenor Pereira como 
Relator ad hoc. Sua Excelência procedeu à leitura da 
indicação constante do Relatório. Não houve debate. 
Em votação, o Relatório com indicação foi aprovado 
à unanimidade. O Presidente pediu a compreensão 
do Plenário para receber o Senhor Rafael Colatto, re-
presentante dos estudantes da Universidade Gama 
Filho, tendo o convidado para tomar assento à mesa, 
outorgando-lhe a palavra. De posse da palavra, este 
expôs as preocupações com o movimento paredista 
na citada Universidade. O Presidente em exercício 
Deputado Alex Canziani empenhou o seu apoio às 
preocupações do representante daquela organização 

e da categoria em greve, e se comprometeu em agen-
dar um encontro com o representante do Ministério da 
Educação. Manifestaram-se, ainda, em apoio ao pleito 
dos estudantes, os Deputados Waldenor Pereira, Izal-
ci e Eurico Junior. Tendo em vista a ausência de seus 
relatores, as matérias relacionadas a seguir tiveram a 
sua apreciação adiada: 12 – Projeto de Lei nº 
3.788/08 – da Deputada Rebecca Garcia – que “acres-
centa o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, para incluir a Educação Ambiental 
como componente curricular obrigatório nos currículos 
do ensino fundamental e médio”. (Apensados: PL 
4358/2008 (Apensados: PL 7990/2010 (Apensado: PL 
2062/2011), PL 1609/2011, PL 2576/2011, PL 
2731/2011 e PL 4849/2012), PL 5340/2009, PL 
6099/2009, PL 474/2011, PL 876/2011, PL 1139/2011 
e PL 1613/2011) Relator: Deputado Raul Henry. Pare-
cer: pela rejeição deste, do PL 4358/2008, do PL 
5340/2009, do PL 6099/2009, do PL 474/2011, do PL 
876/2011, do PL 1139/2011, do PL 1613/2011, do PL 
7990/2010, do PL 1609/2011, do PL 2576/2011, do PL 
2731/2011, e do PL 2062/2011, apensados, com envio 
de Indicação ao Poder Executivo. 17 – Projeto de Lei 
nº 181/11 – do Deputado Weliton Prado – que “acres-
centa o parágrafo 2º ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, para introduzir a destinação 
obrigatória dos materiais de informática apreendidos 
nas ações de combate ao contrabando para as esco-
las públicas”. (Apensados: PL 212/2011 e PL 2346/2011) 
Relator: Deputado Waldir Maranhão. Parecer: pela 
aprovação deste, do PL 212/2011, e do PL 2346/2011, 
apensados, na forma do Substitutivo anexo. 19 – Pro-
jeto de Lei nº 563/11 – do Deputado Lindomar Garçon 
– que “dispõe sobre a garantia de cursos profissiona-
lizantes e estágios a adolescentes residentes em or-
fanatos e/ou abrigos”. Relator: Deputado Mauro Bene-
vides. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 21 
– Projeto de Lei nº 1.286/11 – da Deputada Profes-
sora Dorinha Seabra Rezende – que “acrescenta § 2º 
ao art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência 
de educadores assistentes na educação infantil e nos 
dois primeiros anos do ensino fundamental”. Relatora: 
Deputada Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. 22 
– Projeto de Lei nº 1.715/11 – do Deputado Diego 
Andrade – que “altera a redação do parágrafo único 
do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, para dispor sobre a divulgação dos resultados 
dos processos seletivos de acesso a cursos superiores 
de graduação”. Relator: Deputado Raul Henry. Parecer: 
pela aprovação, na forma do substitutivo em anexo. 
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente em exercício Deputado Alex Canziani en-
cerrou os trabalhos às treze horas e onze minutos. 
Antes, porém, convidou os senhores membros para a 
reunião ordinária deliberativa, dia 03/04/2013, às 10 
horas, no plenário 10, Anexo II, para apreciação das 
proposições constantes da Pauta. O inteiro teor da 
reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião, para pos-
terior degravação mediante solicitação escrita devida-
mente justificada. E, para constar, eu Marivaldo Fer-
reira da Silva lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Secretário desta 
Comissão de Educação, Jairo Luís Brod 
___________________ e pelo Presidente Deputado 
Gabriel Chalita ___________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

E DA AMAZÔNIA-CINDRA

 54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Segunda Reunião Deliberativa Ordiná-
ria, realizada em  13 de março de 2013

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia treze 
de março de dois mil e treze, reuniu-se ordinariamente 
a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia, no Plenário 15 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Jerônimo Goergen, Presidente; Carlos 
Magno, 1º Vice-Presidente; Anselmo de Jesus, Asdrubal 
Bentes, Dr. Luiz Fernando, Leomar Quintanilha, Lúcio 
Vale, Marcio Junqueira, Miriquinho Batista, Nilson Lei-
tão, Raul Lima, Sebastião Bala Rocha, Simplício Araújo, 
Wilson Filho, Zé Geraldo e Zequinha Marinho, Titula-
res; Arnaldo Jordy, Gladson Cameli, Marcelo Castro, 
Silas Câmara e Urzeni Rocha, Suplentes. Deixou de 
comparecer a Deputada Janete Capiberibe, Titular, que 
justificou sua ausência. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da Primeira 
Reunião Ordinária de Instalação e Eleição, realizada 
no dia 6 de março de 2013. O Deputado Wilson Filho 
solicitou a dispensa da leitura da Ata, em virtude da 
distribuição de cópias aos presentes. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O 
Senhor Presidente solicitou que os parlamentares que 
tiveram Requerimentos aprovados em 2012 e não 
atendidos por falta de espaço na agenda institucional 
da Comissão encaminhassem novas proposições de 
mesmo teor, para nova apreciação em Plenário, caso 

o assunto ainda fosse de seu interesse. Ele informou 
que os Requerimentos pendentes seriam arquivados. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunicou o re-
cebimento de respostas aos Requerimentos de Infor-
mação nºs 2.182/2012 e 2.549/2012, ambos de autoria 
do Deputado Wilson Filho e respectivamente gerados 
pelos Requerimentos nºs 174 e 213/2012, aprovados 
pela Comissão. As respostas, acrescentou, já haviam 
sido encaminhadas ao gabinete do Autor e cópias po-
deriam ser solicitadas pelos interessados à Secreta-
ria da Comissão. Na sequência, o Senhor Presidente 
informou que, por meio da Resolução nº 23/2013, o 
nome da Comissão havia sido alterado para Comissão 
de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia. Ele informou, ainda, o recebimento de 
ofício do Ministério da Defesa, convidando os membros 
da Comissão para participarem de uma viagem institu-
cional do Comando Militar da Amazônia, a se realizar 
no período de 25 a 27 do próximo mês de abril, para 
conhecer a estrutura do Exército na Amazônia, estando 
a programação da viagem à disposição dos interessa-
dos na Secretaria da Comissão. Em seguida, o Senhor 
Presidente convidou o Colegiado para participar da 1ª 
Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, a 
se realizar no período de 18 a 22 de março, no Centro 
de Eventos e Convenções Brasil 21, cuja programação 
seria encaminhada a todos os membros. Prosseguin-
do, o Senhor Presidente comunicou as providências já 
adotadas para o atendimento a demandas apresenta-
das pelos membros do Colegiado. ORDEM DO DIA: A 
– MATÉRIA SOBRE A MESA: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 239/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “solicita 
a realização de dois cafés da manhã para apresentar 
o plano de trabalho da CINDRA, para o ano de 2013, 
e para recepção de Ministros na Comissão”. Presi-
dindo os trabalhos o Deputado Anselmo de Jesus, o 
Requerimento foi APROVADO. B – PROPOSIÇÕES 
SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO: PRIO-
RIDADE: 2 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 249/2007 – do Sr. Vander Loubet – que “altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para suspender tempora-
riamente o pagamento das dívidas, assumidas com a 
União, dos Municípios que se encontrem em situação 
de emergência ou em estado de calamidade pública”. 
(Apensados: PLP 290/2008 e PLP 19/2011). Relator: 
Deputado Wilson Filho. Parecer: pela aprovação deste, 
do PLP 290/2008 e do PLP 19/2011, apensados, na 
forma do Substitutivo. Discutiu a matéria o Deputado 
Asdrubal Bentes. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. C – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À 
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 3 – PROJETO DE LEI 
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Nº 2.537/2007 – do Sr. Vander Loubet – que “prevê 
a suspensão de pagamentos de débitos dos Municí-
pios junto à União nas condições em que especifica”. 
Relatora: Deputada Janete Capiberibe. Parecer: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 4 – PROJETO DE 
LEI Nº 870/11 – do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe 
acerca da veiculação de informes oficiais de alerta 
à população sobre riscos causados por fenômenos 
meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011). Relator: 
Deputado Wilson Filho. Parecer: pela aprovação deste, 
da Emenda 1/2012 da CAINDR e do PL 1229/2011, 
apensado, na forma do Substitutivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.434/2011 – do Sr. Paulo Foletto – que “altera a Lei 
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para obrigar as 
empresas incluídas no Programa Nacional de Desesta-
tização a aplicar cinco por cento do seu lucro tributável 
nas microrregiões em que atuam”. Relator: Deputado 
Zé Geraldo. Parecer: pela rejeição. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 6 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.267/2012 – do Sr. Sibá Machado – que “dá nova 
redação ao inciso II do art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 
de julho de 2000”. Relator: Deputado Asdrubal Bentes. 
Parecer: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião às onze horas e trinta e sete minutos. E, para 
constar, eu ________________________, Edna Maria 
Glória Dias Teixeira, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. _________________________ 
Deputado Jerônimo Goergen, Presidente.

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

E DA AMAZÔNIA-CINDRA

 54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Terceira Reunião  Deliberativa Ordinária 
e de  Eleição da Terceira Vice-Presidência, realizada 
em  20 de março de 2013

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte 
de março de dois mil e treze, reuniu-se ordinariamen-
te a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvi-
mento Regional e da Amazônia, no Plenário 15 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Jerônimo Goergen, Presi-
dente; Carlos Magno, 1º Vice-Presidente; Anselmo de 
Jesus, Asdrubal Bentes, Dr. Luiz Fernando, Janete 
Capiberibe, Leomar Quintanilha, Lúcio Vale, Marcio 
Junqueira, Miriquinho Batista, Nilson Leitão, Plínio Va-
lério, Raul Lima, Sebastião Bala Rocha, Simplício 

Araújo, Wilson Filho, Zé Geraldo e Zequinha Marinho, 
Titulares; Ademir Camilo, Arnaldo Jordy, Átila Lins, 
Francisco Praciano, Gladson Cameli, Marcelo Castro, 
Marinha Raupp, Moreira Mendes, Paulo Cesar Quar-
tiero e Silas Câmara, Suplentes. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: O Senhor Presi-
dente informou que, em reunião realizada na sala da 
presidência da Comissão, no início do dia, havia sido 
apresentado o plano de trabalho do Órgão para o ano 
de 2013, cuja cópia seria encaminhada ao Colegiado. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, em consonância 
com o disposto no art. 51 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD), submeteu ao Cole-
giado proposta contendo regras específicas para a 
organização e o bom andamento dos trabalhos da 
Comissão, nos termos a seguir: a inclusão de Reque-
rimentos na pauta da reunião deliberativa ordinária da 
quarta-feira ocorrerá somente para os Requerimentos 
encaminhados à Secretaria da Comissão até as 18 
horas da segunda-feira. Posteriormente só serão acei-
tos Requerimentos extrapauta (art. 52, §5º, DO RICD); 
os Projetos cujos Relatores não estiverem presentes 
não serão deliberados. Já os Requerimentos cujos 
Autores não estiverem presentes no recinto poderão 
não ser deliberados. A deliberação dependerá de con-
senso do Colegiado; os pedidos de relatoria deverão 
ser feitos por ofício, constando número e ano da pro-
posição e encaminhado por e-mail para a Secretaria 
da Comissão (cindra.decom@camara.gov.br), e esta-
rão sujeitos à análise do Presidente; caso o Relator 
não compareça por três vezes à Comissão para de-
fender o seu Voto em matéria constante na Ordem do 
Dia, será designado um Relator Substituto para profe-
ri-lo. Em votação, os procedimentos foram aprovados 
por unanimidade. O Senhor Presidente informou que 
a Secretaria da Comissão enviaria aos gabinetes as 
regras aprovadas. Na sequência, o Senhor Presidente 
comunicou que procederia à eleição da Terceira Vice-
-Presidência da Comissão, que, por acordo de lideran-
ças, tinha como candidata a Deputada Janete Capi-
beribe, pelo Partido Socialista Brasileiro do Estado do 
Amapá. A seguir, ele designou o Deputado Carlos 
Magno para auxiliar os trabalhos como Secretário e 
determinou o início da votação, com a chamada nomi-
nal dos senhores membros indicados, tendo sido re-
gistrados como votantes os Deputados Anselmo de 
Jesus, Carlos Magno, Dr. Luiz Fernando, Janete Ca-
piberibe, Jerônimo Goergen, Marcio Junqueira, Plínio 
Valério, Raul Lima, Simplício Araújo, Zé Geraldo e Ze-
quinha Marinho, Titulares; Gladson Cameli e Marinha 
Raupp, Suplentes. Finda a votação e procedida a con-
ferência das sobrecartas, foi constatada a coincidência 
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entre o número de cédulas e o de votantes: 13 (treze). 
Processada a apuração, o Senhor Presidente declarou 
eleita e empossada para o cargo de Terceira Vice-
-Presidente a Deputada Janete Capiberibe, pelo Par-
tido Socialista Brasileiro do Estado do Amapá, e de-
clarou estar ainda vago o cargo de Segundo Vice-
-Presidente. Em seguida, concedida a palavra à De-
putada Janete Capiberibe, esta manifestou agradeci-
mento aos pares pela sua eleição. Em seguida, não 
tendo havido quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Senhor Presidente comunicou o início da Ordem do 
Dia. ORDEM DO DIA: A – MATÉRIA SOBRE A MESA: 
1 – REQUERIMENTO Nº 257/2013 – do Sr. Arnaldo 
Jordy – que “requer a realização de audiência pública 
para discutir o projeto que regulamenta o FPE e seus 
impactos para as regiões”. APROVADO. 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 260/2013 – do Sr. Miriquinho Batista – 
que “requer a realização de reunião de audiência pú-
blica para debater a gestão da segurança pública no 
Estado do Pará”. APROVADO. COM A INCLUSÃO NO 
ROL DE CONVIDADOS DE REPRESENTANTES DA 
POLÍCIA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 
3 – REQUERIMENTO Nº 261/2013 – do Sr. Arnaldo 
Jordy – que “requer nos termos regimentais a inclusão 
na ordem do dia da Comissão, o requerimento nº 
257/13”. APROVADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 
262/2013 – do Sr. Miriquinho Batista – que “requer nos 
termos regimentais a inclusão na ordem do dia da Co-
missão, o requerimento nº 260/13”. APROVADO. As-
sumiu a presidência dos trabalhos a Deputada Janete 
Capiberibe. B – REQUERIMENTOS: 5 – REQUERI-
MENTO Nº 242/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que 
“requer a reformulação das Subcomissões Permanen-
tes e Especiais da CIDRA”. APROVADO. COM A CRIA-
ÇÃO TAMBÉM DA SUBCOMISSÃO PERMANENTE 
PARA TRATAR DA DEFESA CIVIL. 6 – REQUERI-
MENTO Nº 243/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que 
“requer a realização de Mesa Redonda desta Comis-
são, em Salto do Jacuí/RS, com o objetivo de observar 
o problema de compensação financeira pela instalação 
de usinas hidrelétricas nos municípios do Rio Grande 
do Sul”. APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 
244/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “requer 
missão oficial de membros da Comissão para realizar 
visita institucional ao Comando Militar da Amazônia”. 
APROVADO. 8 – REQUERIMENTO Nº 245/2013 – do 
Sr. Jerônimo Goergen – que “requer a realização de 
audiência pública na CINDRA com a presença de re-
presentantes das operadoras de telefonia e da ANATEL 
para saber se essas cumpriram as determinações im-
postas por esta agência reguladora”. APROVADO. 9 
– REQUERIMENTO Nº 246/2013 – do Sr. Jerônimo 
Goergen – que “requer a realização de audiência pú-

blica na CINDRA para conhecer as ações desenvolvi-
das pelo Ministério da Justiça em relação à demarca-
ção de terras indígenas”. Debateram a matéria os 
Deputados Asdrubal Bentes e Zé Geraldo. APROVADO 
PARA SER REALIZADO NA FORMA DE AUDIÊNCIA 
COM O MINISTRO DA JUSTIÇA. 10 – REQUERIMEN-
TO Nº 247/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “re-
quer a realização de missão oficial da CINDRA para 
visitar a reserva Indígena Raposa Serra do Sol, no 
Estado de Roraima, com o objetivo de verificar efeitos 
positivos e negativos decorrentes da demarcação des-
ta área”. Debateu a matéria o Deputado Asdrubal Ben-
tes. APROVADO. Reassumiu a presidência dos traba-
lhos o Deputado Jerônimo Goergen. 11 – REQUERI-
MENTO Nº 248/2013 – do Sr. Zé Geraldo – que “soli-
cita audiência pública da Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
para discorrer sobre balanço das aplicações do Fundo 
Amazônia”. APROVADO. 12 – REQUERIMENTO Nº 
249/2013 – do Sr. Zé Geraldo – que “solicita audiência 
pública da Comissão de Integração Nacional, Desen-
volvimento Regional e da Amazônia com o Ministério 
de Minas e Energia, para discutir o novo Código Mine-
rário”. APROVADO. 13 – REQUERIMENTO Nº 250/2013 
– da Sra. Janete Capiberibe – que “requer sejam con-
vidados para audiência pública a fim de debater titu-
lação das glebas do Programa Terra Legal no sul do 
Estado do Amazonas, o Coordenador do Programa 
Terra Legal Sr. SÉRGIO LOPES, o Presidente do IN-
CRA Nacional Sr. MÁRIO GUEDES DE GUEDES e a 
Coordenadora da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
do Amazonas, Sra. MARTA VALÉRIA ANDRADE 
CUNHA SPONTON”. Debateram a matéria os Depu-
tados Marcio Junqueira, Carlos Magno, Asdrubal Ben-
tes, Moreira Mendes, Zé Geraldo e Plínio Valério. APRO-
VADO COM AMPLIAÇÃO DO DEBATE PARA A AMA-
ZÔNIA LEGAL E A INCLUSÃO DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). 14 – REQUE-
RIMENTO Nº 251/2013 – da Sra. Janete Capiberibe 
– que “requer sejam convidados para audiência públi-
ca a fim de tratarem da reivindicação judicial, pelo 
Exército Brasíleiro, de área adjacente ao Centro de 
Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, 
Amazonas, o Comandante do Exército Brasileiro Ge-
neral ENZO MARTINS PERI, a Secretária de Patrimô-
nio da União CASSANDRA MARONI NUNES e a Co-
ordenadora da Comissão Pastoral da Terra (CPT) do 
Amazonas, MARTA VALÉRIA ANDRADE CUNHA 
SPONTON”. RETIRADO DE PAUTA. 15 – REQUERI-
MENTO Nº 252/2013 – do Sr. Jerônimo Goergen – que 
“requer a realização de audiência pública para debater 
a reestruturação da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Região Sul (SUDESUL), organismo nos 
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moldes dos existentes nas demais Regiões do País, 
com papel de fomentar o desenvolvimento regional”. 
APROVADO. 16 – REQUERIMENTO Nº 253/2013 – 
do Sr. Jerônimo Goergen – que “requer a revisão de 
despachos iniciais relacionados às matérias de com-
petência da Comissão de Integração Nacional, Desen-
volvimento Regional e da Amazônia, no sentido de 
incluí-las para apreciação de mérito por esta comissão”. 
APROVADO. C – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRE-
CIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: TRA-
MITAÇÃO ORDINÁRIA: 17 – PROJETO DE LEI Nº 
2.537/2007 – do Sr. Vander Loubet – que “prevê a 
suspensão de pagamentos de débitos dos Municípios 
junto à União nas condições em que especifica”. Re-
latora: Deputada Janete Capiberibe. Parecer: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reu-
nião às doze horas e trinta e sete minutos. E, para 
constar, eu ________________________, Edna Maria 
Glória Dias Teixeira, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. _________________________ 
Deputado Jerônimo Goergen, Presidente. 

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

E DA AMAZÔNIA-CINDRA

 54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e sete de março de dois mil e treze, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia por falta de quorum. Assinaram o livro de 
presença Ademir Camilo, Dr. Luiz Fernando, Leomar 
Quintanilha, Nilson Leitão, Plínio Valério, Sebastião 
Bala Rocha e Simplício Araújo. E, para constar, eu 
______________________, Edna Maria Glória Dias 
Teixeira, Secretária, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 3ª Reunião (Deliberativa Ordinária) re-
alizada em 20 de março de 2013.

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
vinte de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, 

sob a Presidência do Deputado Penna, Presidente, 
em Reunião Deliberativa Ordinária. Registraram suas 
presenças os Deputados Penna (PV/SP) – Presiden-
te; Sarney Filho (PV/MA); Arnaldo Jordy (PPS/PA) e 
Antônio Roberto (PV/MG) - Vice-Presidentes; Augus-
to Carvalho (PPS/DF); Giovani Cherini (PDT/RS); Ja-
nete Capiberibe (PSB/PA); Leonardo Monteiro (PT/
MG); Márcio Macêdo (PT/SE); Marco Tebaldi (PSDB/
SC); Oziel de Oliveira (PDT/BA); Paulo Cesar Quar-
tiero (DEM/RR); Ricardo Tripoli (PSDB/SP); Stefano 
Aguiar (PSC/MG) e Valdir Colatto (PMDB/SC) - Titu-
lares; Alexandre Toledo (PSDB/AL); Alfredo Sirkis (PV/
RJ); Anselmo de Jesus (PT/RO); Bernardo Santana 
de Vasconcellos (PR/MG); Dr. Paulo César PSD/RJ); 
Fernando Jordão (PMDB/RJ); Givaldo Carimbão (PSB/
AL); Leandro Vilela (PMDB/GO); Moreira Mendes (PSD/
RO) e Waldir Maranhão (PP/MA) - Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Irajá Abreu (PSD/
TO) e Marina Santanna (PT/GO). Justificou a ausência 
o Deputado Homero Pereira (PSD/MT). ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou aberto os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 2ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada no 
dia 13 de março de 2013. Dispensada a leitura da Ata 
a pedido do Deputado Sarney Filho. Em discussão e 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM 
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 185/13 – do Sr. Sarney Filho – que “requer a re-
alização de Audiência Pública para discutir o saldo 
negativo de florestas recuperadas esperado com a 
implementação do novo Código Florestal”. O DEPU-
TADO SARNEY FILHO ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
DISCUTIRAM A MATÉRIA OS DEPUTADOS BER-
NARDO SANTANA DE VASCONCELLOS, GIOVANI 
CHERINI E PAULO CÉSAR QUARTIERO. EM VOTA-
ÇÃO, FOI REJEITADO, CONTRA OS VOTOS DOS DE-
PUTADOS SARNEY FILHO, AUGUSTO CARVALHO, 
PENNA, MÁRCIO MACÊDO E GIVALDO CARIMBÃO. 
O DEPUTADO SARNEY FILHO, NA QUALIDADE DE 
LÍDER, REQUEREU VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO. O 
PRESIDENTE, DEPUTADO PENNA, PROCEDEU À 
CHAMADA NOMINAL, OBTENDO O SEGUINTE RE-
SULTADO. VOTARAM SIM, PELA APROVAÇÃO DO 
REQUERIMENTO, OS DEPUTADOS SARNEY FILHO, 
AUGUSTO CARVALHO, PENNA, MÁRCIO MACÊDO 
E GIVALDO CARIMBÃO. VOTARAM NÃO, PELA 
REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO, OS DEPUTADOS 
STEFANO AGUIAR, PAULO CÉSAR QUARTIEIRO, 
GIOVANI CHERINI, OZIEL OLIVEIRA, FERNANDO 
JORDÃO E LEANDRO VILELA. ASSIM, O PRESIDEN-
TE CONFIRMOU A REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO 
POR SEIS VOTOS A CINCO. D2 – REQUERIMENTO 
Nº 186/13 – do Sr. Sarney Filho – que “requer a reali-
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zação de Audiência Pública para discutir o aumento do 
desmatamento na Amazônia” RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. 3 – REQUERIMENTO Nº 187/13 – do Sr. 
Ricardo Tripoli – que “solicito realização de Audiência 
Pública para tratar da crueldade a que os animais de 
produção sao expostos em abatedouros municipais e 
estaduais legalizados do país”. O DEPUTADO SARNEY 
FILHO SUBSCREVEU O REQUERIMENTO E ENCA-
MINHOU A VOTAÇÃO. DISCUTIRAM A MATÉRIA 
OS DEPUTADOS OZIEL DE OLIVEIRA, BERNARDO 
SANTANA DE VASCONCELLOS, MARCO TEBALDI 
E RICARDO TRIPOLI. APROVADO POR UNANIMI-
DADE, COM ADENDOS DE INCLUSÃO DE REPRE-
SENTES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
PREFEITOS E DOS ABATEDOUROS, BEM COMO 
A ATUALIZAÇÃO DO NOME DO ATUAL MINISTRO 
DA AGRICULTURA. B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: 4 – PROJETO DE LEI Nº 
7.420/10 – do Senado Federal – Pedro Simon – (PLS 
57/2005) – que “dispõe sobre a proteção ao patrimô-
nio fossilífero, em conformidade com o art. 216, inciso 
V da Constituição Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. PARECER: 
pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO LEONARDO 
MONTEIRO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 7.525/10 – da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe 
sobre a constituição de reserva para fazer frente a even-
tuais danos ambientais e sócio-econômico causados 
por vazamento de petróleo ou de gás natural decorrente 
de acidente ou falha de operação em equipamentos para 
exploração e produção de hidrocarbonetos”. RELATOR: 
Deputado SARNEY FILHO. PARECER: pela aprovação 
deste, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados 
Irajá Abreu e Valdir Colatto, em 13/03/2013. O Depu-
tado Valdir Colatto apresentou voto em separado em 
19/03/2013. O Deputado Irajá Abreu apresentou voto 
em seprado, em 20/03/13. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 7.925/10 – do Sr. Valdir 
Colatto – que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, para explicitar a responsabilidade do órgão seccional 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente quanto à fiscaliza-
ção do comércio varejista de combustíveis e produtos de-
rivados de petróleo, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO FERRO. PARECER: pela rejeição. 
APROVADO REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAU-
TA DE AUTORIA DO DEPUTADO LEANDRO VILELA, 
CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTDOS VALDIR CO-
LATTO, BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS, 
GIOVANI CHERINI E STEFANO AGUIAR. 7 – PROJETO 
DE LEI Nº 143/11 – do Sr. Weliton Prado – que “dispõe 
sobre o serviço de “Disque-Denúncia” de atos ou infrações 
praticadas contra o meio ambiente, e dá outras providên-

cias.”” (Apensado: PL 2284/2011) RELATORA: Deputada 
MARINA SANTANNA. PARECER: pela aprovação deste, 
e do PL 2284/2011, apensado, com substitutivo. VISTA 
AO DEPUTADO BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS. 8 – PROJETO DE LEI Nº 3.665/12 – do Sr. 
Félix Mendonça Júnior – que “cria o Selo Verde Cacau 
Cabruca”. RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. PA-
RECER: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo 
1 da CAPADR. Vista ao Deputado Fernando Marroni, 
em 12/12/2012. O DEPUTADO GIOVANI CHERINI EN-
CAMINHOU A MATÉRIA. DISCUTIRAM A MATÉRIA OS 
DEPUTADOS OZIEL DE OLVEIRA, GIOVANI CHERINI E 
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS. EM VO-
TAÇÃO. APROVADO O PARECER, CONTRA O VOTO 
DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. 9 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.087/12 – do Sr. Nilton Capixaba – que “es-
tabelece o monitoramento contínuo da contaminação por 
mercúrio e por outros metais pesados relativa à atividade 
de garimpo no território nacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente convidou os Senho-
res parlamentares e demais presentes a participarem dos 
seguintes eventos 1) Audiência Púlbica Ordinária, RETRA-
TO DAS ÁGUAS NO BRASIL, EM COMEMORAÇÃO AO 
DIA MUNDIAL DA ÁGUA (Requerimento n.º 183/2013, 
do Deputado Sarney Filho (PV-MA), subscrito pelos De-
putados Leonardo Monteiro (PT-MG), Fernando Jordão 
(PMDB-RJ), Penna (PV-SP), Waldir Maranhão (PP-MA), 
Dr. Paulo César (PSD-RJ), Vilson Covatti (PP-RS), Ricar-
do Tripoli (PSDB-SP), Márcio Macêdo (PT-SE), Alexandre 
Toledo (PSDB-AL), Carlos Bezerra (PMDB-MT), Lira Maia 
(DEM-PA) e Leandro Vilela (PMDB-GO)), a realizar-se no 
dia 21 de março de 2013, quinta-feira, às 10 horas, no Ple-
nário nº 8 desta Casa; e Reunião Deliberativa Ordinária, 
a realizar-se no dia 27 de março de 2013, quarta-feira, às 
10 horas, no Plenário 2 desta Casa. A seguir, o Presi-
dente declarou encerrada a presente reunião às onze 
horas e quarenta e dois minutos e, para constar, eu 
_________________________, Aurenilton Araruna de 
Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Penna ___________________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 4ª Reunião de Audiência Pública Ordi-
nária realizada em 21 de março de 2013. 

Às dez horas e treze minutos do dia vinte e um 
de março de dois mil e treze, no plenário n.º 8 do Ane-
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xo II da Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a presi-
dência alternada dos Deputados Penna, Presidente, e 
Sarney Filho, Vice-Presidente, reuniu-se em audiência 
pública ordinária destinada a debater o tema: “Retrato 
das Águas do Brasil, em Comemoração ao Dia Mundia 
da Água”, em face da aprovação do Requerimento nº 
183/2013. Registraram suas presenças os Deputados 
Penna – Presidente; Sarney Filho – Vice-Presidente; 
Augusto Carvalho e Márcio Macêdo – Titulares; Dr. 
Paulo César – Suplente. Compareceram também os 
Deputados Raimundo Gomes de Matos e Rosane Fer-
reira, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antônio Roberto, Arnaldo Jordy, Giovani 
Cherini, Irajá Abreu, Janete Capiberibe, Leonardo Mon-
teiro, Marco Tebaldi, Marina Santanna, Oziel Oliveira, 
Paulo Cesar Quartiero, Ricardo Tripoli, Stefano Aguiar, 
Valdir Colatto e Zé Geraldo. Justificou a sua ausência 
o Deputado Homero Pereira. O Presidente, Deputado 
Penna, declarou abertos os trabalhos e declinou os 
nomes dos seguintes expositores convidados para o 
evento: Deputado Dr. Paulo César, Coordenador do 
Grupo de Trabalho Água da Frente Parlamentar Am-
bientalista; Júlio Thadeu Silva Kettelhut, Diretor de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; 
Malu Ribeiro, Coordenadora da Rede de Águas da 
Fundação SOS Mata Atlântica; e Glauco Kimura, Co-
ordenador do Programa Água para a Vida do WWF 
Brasil. O Presidente discorreu sobre os objetivos da 
reunião, cientificou os palestrantes, parlamentares e 
demais presentes acerca das normas regimentais desta 
Casa e passou a presidência dos trabalhos ao Depu-
tado Sarney Filho, proponente da audiência pública. O 
Deputado Sarney Filho ressaltou que após as pales-
tras haveria debate interativo, promovido pelo Portal 
e-Democracia da Câmara dos Deputados, pelo qual 
internautas poderiam formular perguntas, restritas ao 
tema da audiência pública, aos parlamentares e pales-
trantes. Em seguida, o Deputado Sarney Filho concedeu 
a palavra aos expositores. Encerradas as palestras, o 
Deputado Sarney Filho formulou perguntas a alguns 
expositores e, a seguir, concedeu a palavra à Deputa-
da Rosane Ferreira, que também inquiriu alguns dos 
expositores. Antes de encerrar o evento, o Deputado 
Sarney Filho passou a palavra aos palestrantes, para 
suas considerações finais. Nada mais havendo a tra-
tar, o Deputado Sarney Filho agradeceu a presença 
dos palestrantes, parlamentares e demais presentes, 
assim como a participação interativa dos internautas, e 
encerrou a reunião às doze horas e um minuto. E, para 
constar, eu _________________________, Aurenilton 
Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, 

que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente ____________________________, 
Deputado Penna, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 5ª Reunião, realizada em 26 de março 
de 2013.

Às quinze horas e treze minutos do dia vinte e seis 
de março de dois mil e treze, reuniu-se ordinariamente 
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 5, Anexo II, da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência dos Deputados João 
Campos e Lincoln Portela. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputados João Campos 
e Otoniel Lima – Vice-Presidentes; Assis do Couto, 
Efraim Filho, Fernando Francischini, Guilherme Cam-
pos, Hugo Leal, Junji Abe, Keiko Ota, Paulo Freire e 
Zeca Dirceu – Titulares; Alexandre Leite, Arnaldo Faria 
de Sá, Edio Lopes, Gonzaga Patriota, Lincoln Portela, 
Pastor Eurico e Ronaldo Benedet – Suplentes. Deixa-
ram de registrar presença os Deputados Alessandro 
Molon, Cândido Vaccarezza, Delegado Protógenes, 
Enio Bacci, José Augusto Maia, Lourival Mendes, 
Major Fábio, Otavio Leite e Pinto Itamaraty. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Deputado João 
Campos declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação as atas da 3ª e 4ª Reuniões, cujas leituras 
foram dispensadas por solicitação da Deputada Kei-
ko Ota. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPE-
DIENTE: O Deputado João Campos informou que o 
Deputado Otávio Leite não pode presidir a reunião por 
estar em missão oficial no Rio de Janeiro. Em seguida, 
solicitou ao Deputado Lincoln Portela que assumisse 
a Presidência, tendo em vista ser autor do primeiro 
item da pauta. REQUERIMENTO Nº 203/13 – do Sr. 
João Campos e outros – que “requer a visita de mem-
bros da CSPCCO ao Complexo Penitenciário Público-
-Privado em Ribeirão das Neves, Minas Gerais”. Após 
os apontamentos feitos pelo autor, o requerimento foi 
posto em votação e aprovado. Ato contínuo, reassumiu 
a presidência dos trabalhos o Deputado João Campos, 
que informou haver requerimento de preferência para 
os itens 21, Projeto de Lei nº 3.372/12; e 10, Projeto 
de Lei nº 4.471/12. Postos em votação, os pedidos de 
preferencia foram aprovados. PROJETO DE LEI Nº 
3.372/12 – do Sr. Paulo Foletto – que “dispõe sobre a 
escolta durante o transporte de explosivos em rodo-
vias e ferrovias federais”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação, com 
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substitutivo. O Deputado Pastor Eurico apresentou voto 
em separado em 22/8/12. Vista ao Deputado Assis do 
Couto, em 13/3/13. Após a defesa do substitutivo pelo 
relator, o Deputado Pastor Eurico fez a leitura de seu 
voto em separado, no qual defendia ser inconstitu-
cional o substitutivo oferecido pelo relator e, por isso, 
requereu a aprovação do texto original do projeto. A 
Deputada Keiko Ota manifestou-se favoravelmente ao 
voto em separado. Encerrada a discussão do parecer 
do relator, o mesmo foi posto em votação e aprovado 
contra os votos dos Deputados Lincoln Portela, Pastor 
Eurico, Zeca Dirceu e Keiko Ota. PROJETO DE LEI Nº 
4.471/12 – do Sr. Paulo Teixeira e outros – que “altera 
os arts. 161, 162, 164, 165, 169 e 292 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo 
Penal”. RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. PA-
RECER: pela aprovação, com emendas. Vista conjunta 
aos Deputados Enio Bacci, Hugo Leal, João Campos 
e Nazareno Fonteles, em 28/11/12. Lido em reunião 
anterior e não havendo quem quisesse discuti-lo, o 
parecer foi posto em votação e aprovado. PROJETO 
DE LEI Nº 7.251/06 – do Poder Executivo – que “altera 
o art. 63 e parágrafo único da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 – Lei de Execução Penal”. (Apensado: 
PL 4211/08). EXPLICACAO DA EMENTA: Aumenta 
para 18 (dezoito) o número de Conselheiros do Con-
selho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e 
para 3 (três) anos a duração de seu mandato. RELA-
TOR: Deputado PASTOR EURICO. PARECER: pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da 
Emenda nº 1/07, apresentada na CSPCCO, e do PL 
4.211/08, apensado. Após a leitura do parecer pelo 
relator e não havendo quem quisesse discutir o pare-
cer, o mesmo foi posto em votação e aprovado. O PL 
1.341/07 foi retirado de pauta por estar ausente o re-
lator. PROJETO DE LEI Nº 2.297/11 – do Sr. Bonifácio 
de Andrada – que “altera o inciso I do § 2º do art. 157 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal”. EX-
PLICACAO DA EMENTA: Aumenta a pena de crimes 
de roubo praticados com violência ou grave ameaça, 
mesmo quando a arma utilizada seja de brinquedo. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. PARECER: pela 
aprovação. Vista conjunta aos Deputados Assis do Cou-
to e Otoniel Lima, em 13/3/13. Após as considerações 
do relator, o Presidente deu a palavra ao Deputado 
Alexandre Leite, que manifestou posição contrária ao 
projeto. No mesmo sentido manifestaram-se os De-
putados Zeca Dirceu e Pastor Eurico. Manifestou-se 
favoravelmente ao projeto a Deputada Keiko Ota. O 
Presidente encerrou a discussão e colocou o parecer 
em votação, tendo sido aprovado, contra os votos dos 
Deputados Alexandre Leite, Zeca Dirceu e Pastor Eu-
rico. Em seguida, os Deputados Zeca Dirceu e Alexan-

dre Leite solicitaram verificação de votação. Em função 
da ausência de quórum em Plenário, o Deputado João 
Campos anunciou que encerraria os trabalhos restan-
do, portanto, não deliberados os PROJETOS DE LEI 
Nos 2.297/11, 2.701/11, 3.243/12, 3.468/12, 3.481/12, 
3.892/12, 2.902/11, 5.618/05, 6.971/10, 6.131/02, 
1.557/07, 669/11, 1.360/11, 1.450/11, 1.754/11, 
2.753/11, 3.408/12 e 3.667/12. ENCERRAMENTO: 
O Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas 
e cinquenta e oito minutos. Antes, porém, convocou 
reunião para o dia 2 de abril, terça-feira, às quatorze 
horas, no Plenário 6, para debate o PL 7.663/10, que 
“acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatoriedade 
da classificação das drogas, introduzir circunstâncias 
qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, 
definir as condições de atenção aos usuários ou de-
pendentes de drogas e dá outras providências” e sobre 
o tema “internação compulsória dos viciados em dro-
gas”. E, para constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo 
_____________________, Secretário, lavrei a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos 
Deputados João Campos _____________________ e 
Lincoln Portela _____________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 6ª Reunião, realizada em 2 de abril de 
2013.

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia 
dois de abril de dois mil e treze, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, no Plenário 5, Anexo II, da 
Câmara dos Deputados, sob a Presidência dos De-
putados Otavio Leite e Antonio Imbassahy. A lista de 
presença registrou o comparecimento dos Deputados 
Otavio Leite – Presidente; João Campos e Otoniel Lima 
– Vice-Presidentes; Assis do Couto, Delegado Protó-
genes, Enio Bacci, Fernando Francischini, Guilherme 
Campos, Hugo Leal, Junji Abe, Keiko Ota, Major Fábio 
e Paulo Freire – Titulares; Antonio Imbassahy, Arnal-
do Faria de Sá, Domingos Sávio, Fabio Trad, Givaldo 
Carimbão, Gonzaga Patriota, Onyx Lorenzoni, Osmar 
Terra e Pastor Eurico – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Chico Alencar, Erika Kokay, 
Flávia Morais, Isaias Silvestre, Mara Gabrilli, Marcos 
Montes, Nelson Marchezan Junior, Nilson Leitão, Pa-
dre João, Rosane Ferreira, Silvio Costa e Vanderlei 
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Macris, como não-membros. Deixaram de registrar 
presença os Deputados Alessandro Molon, Cândido 
Vaccarezza, Efraim Filho, José Augusto Maia, Lourival 
Mendes, Pinto Itamaraty e Zeca Dirceu. ABERTURA: 
O Deputado Otavio Leite declarou abertos os traba-
lhos e anunciou a ORDEM DO DIA: audiência pública 
destinada a debater o PL 7.663/10, que “acrescenta 
e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agos-
to de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, dispor sobre a obrigatoriedade 
da classificação das drogas, introduzir circunstâncias 
qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, 
definir as condições de atenção aos usuários ou de-
pendentes de drogas e dá outras providências” e sobre 
o tema “Internação compulsória dos viciados em dro-
gas”, em atendimento ao Requerimento nº 202/2013 
de sua autoria. Na sequência, o Presidente informou 
seriam formadas duas mesas para melhor acomodar 
os palestrantes, convidando para compor a primeira o 
senhor Deputado Osmar Terra, autor do PL 7.663/10; 
os Doutores Ronaldo Laranjeira, professor titular do 
Departamento de Psiquiatria da Universidade Fede-
ral de São Paulo (UNIFESP); Luís Fernando Farah de 
Tófoli, professor da Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP); Rodrigo Godoy Fonseca, membro 
titular da Associação Brasileira de Psiquiatria; e o se-
nhor Dário Henrique Teófilo Schezzi, representante do 
Conselho Federal de Psicologia. Antes de conceder 
a palavra aos convidados, o Presidente informou ao 
Plenário que também havia sido convidado o Doutor 
Dráuzio Varella, que não pode comparecer à reunião 
em virtude de compromissos anteriormente agenda-
dos. Feito o esclarecimento, foi franqueada a palavra 
aos convidados da primeira mesa. Após, o Deputado 
Otavio Leite convidou para compor a segunda mesa 
o Pastor Wellington A. Vieira, Presidente Nacional da 
Federação de Comunidades Terapêuticas Evangéli-
cas do Brasil (FETEB); o senhor Sebastião Santos, 
representante do Viva Rio; a senhora Maria Tereza 
Uille Gomes, Presidente do Conselho Nacional dos 
Secretários de Estado de Justiça, Cidadania, Direitos 
Humanos e Administração Penitenciária (CONSEJ); o 
senhor Aloísio Antônio Andrade de Freitas, Presidente 
do Colegiado dos Conselhos Estaduais Antidrogas; e o 
Deputado Givaldo Carimbão, relator do PL 7.663/10. O 
Deputado Osmar Terra permaneceu na mesa. Durante 
a exposição do senhor Wellington A. Vieira, assumiu 
temporariamente a direção dos trabalhos o Deputados 
Antonio Imbassahy. Durante a exposição da senhora 
Maria Tereza Uille Gomes reassumiu a presidência o 
Deputado Otavio Leite. Após as apresentações dos 
convidados, o Presidente concedeu a palavra aos De-
putados Delegado Protógenes, Pastor Eurico, Rosane 

Ferreira, Major Fábio, Mara Gabrilli, Padre João, An-
tonio Imbassahy, Isaias Silvestre, Erika Kokay e Keiko 
Ota observando a lista de inscrição. Por fim, foi fran-
queada a palavra ao Deputado Osmar Terra que fez 
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e dois minutos. Antes, porém, 
convocou reunião deliberativa ordinária para o dia três 
de abril, às quatorze horas, no Plenário 6, com pauta 
anteriormente divulgada. E, para constar, eu, Ricardo 
Menezes Perpétuo _____________________, Se-
cretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Otavio Lei-
te _____________________, pelo Deputado Antonio 
Imbassahy _____________________, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A APRECIAR E PROFERIR PARECER  

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
506-A, DE 2010, DO SENADO FEDERAL,  

QUE “ACRESCENTA ARTIGO AO ATO  
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS  
TRANSITÓRIAS (ADCT), PARA DISPOR  

SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS,  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de março de 2013.

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia 
dezenove de março de dois mil e treze, reuniu-se a 
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 506-A, 
de 2010, do Senado Federal, que “acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), para dispor sobre a prorrogação dos benefi-
cios para a Zona Franca de Manaus, e dá outras pro-
vidências” (prorroga até 31 de dezembro de 2029), no 
Anexo II, Plenário 06 da Câmara dos Deputados. Esti-
veram presentes os Deputados Asdrubal Bentes, Átila 
Lins, Cláudio Puty, Davi Alcolumbre, Dr. Luiz Fernando, 
Edio Lopes, Fátima Pelaes, Francisco Praciano, Luiz 
Carlos, Marinha Raupp, Padre Ton, Sarney Filho, Sibá 
Machado e Silas Câmara – Titulares; Carlos Magno, 
Josué Bengtson, Marcio Junqueira e Moreira Mendes 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Carlos Souza, Cleber Verde, Evandro Milhomen, Gla-
dson Cameli, Henrique Oliveira, Janete Capiberibe, 
Lira Maia, Plínio Valério, Sabino Castelo Branco, Se-
bastião Bala Rocha, Urzeni Rocha e Valtenir Pereira. 
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ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputa-
do Sarney Filho, presidente dos trabalhos nos termos 
do parágrafo 4º do artigo 39 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, deu início à reunião, dando 
conhecimento do Ato da Presidência que constituiu 
a presente Comissão Especial. Em seguida, deu co-
nhecimento aos presentes dos seguintes expedientes: 
ofício nº 71/13, da Liderança do Democratas – DEM, 
datado de 13 de março do corrente, indicando o Depu-
tado DAVI ALCOLUMBRE para integrar esta Comissão, 
como membro titular e ofício nº 46/13, da Liderança do 
Partido Republicano Brasileiro – PRB, datado de 13 
de março do corrente, indicando o Deputado CLEBER 
VERDE para integrar esta Comissão, como membro 
titular. Passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA: 
Neste momento, o Deputado Sarney Filho anunciou 
que adentrava o recinto o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, a quem 
chamou para tomar assento a mesa. O Presidente da 
Câmara dos Deputados fez uso da palavra para falar 
da importância que imputava às proposições sob aná-
lise na Comissão Especial e oferecer seu apoio aos 
trabalhos daquele colegiado. Retirou-se em seguida. 
O Presidente Sarney Filho declarou instalada a Co-
missão e, em seguida, esclareceu os procedimentos 
regimentais a serem observados durante o processo 
eleitoral. Anunciou que havia recebido e considerava 
registrada a seguinte chapa, resultante de acordo par-
tidário: para Presidente, Deputado Édio Lopes (PMDB/
RR); para 1º Vice-Presidente, Dep. Francisco Praciano 
(PT/AM); para 2ª Vice-Presidente, Dep. Silas Câmara 
(PSD/AM) e para 3º Vice-Presidente, Dep. Urzeni Ro-
cha (PSDB/RR). O Deputado Asdrúbal Bentes (PMDB/
PA) anunciou o seu interesse em também concorrer ao 
cargo de 2º Vice-Presidente. O Deputado José Sarney 
propôs que, em vistas da nova candidatura, se fizes-
se, naquele momento, apenas a eleição para o cargo 
de Presidente e que a eleição dos Vice-Presidentes 
fosse feita em outra oportunidade, no que foi apoiado 
pelos deputados presentes. Ato contínuo, solicitou que 
o Deputado Davi Alcolumbre o auxiliasse no processo 
de votação dando início à chamada nominal dos mem-
bros da Comissão. Votaram os Deputados Asdrubal 
Bentes, Átila Lins, Carlos Magno, Cláudio Puty, Davi 
Alcolumbre, Dr. Luiz Fernando, Edio Lopes, Fátima 
Pelaes, Francisco Praciano, Josué Bengtson, Marcio 
Junqueira, Marinha Raupp, Moreira Mendes, Padre Ton, 
Sarney Filho e Sibá Machado. Encerrada a votação, o 
Deputado Davi Alcolumbre constatou a coincidência 
entre o número de votantes e o de sobrecartas, num 
total de 16. Apurados os votos, o Deputado Sarney 
Filho proclamou o resultado, declarando o Deputado 
Édio Lopes eleito, por unanimidade, para o cargo de 

Presidente da Comissão Especial, a quem convidou 
para assumir a presidência da comissão. O Presiden-
te eleito agradeceu os votos recebidos e a confiança 
dos membros da Comissão. DESIGNAÇÃO DO RE-
LATOR: Dando seguimento à reunião, o Presidente 
Édio Lopes, nos termos regimentais, designou para 
a relatoria da Comissão o Deputado Átila Lins (PSD/
AM). Prosseguindo, e após informar a respeito dos re-
quisitos regimentais para a apresentação de emendas 
e requerimentos, o Presidente concedeu a palavra ao 
Relator que agradeceu a designação. Em seguida, os 
Deputados Márcio Junqueira, Francisco Praciano e 
Asdrúbal Bentes fizeram uso da palavra. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo 
mais deputados inscritos, o Deputado Édio Lopes pôs 
termo à reunião, às dezesseis horas e três minutos, 
antes convocando reunião ordinária para eleição dos 
Vice-Presidentes e definição da agenda dos traba-
lhos da Comissão para o dia 26 de março de 2013, 
em horário e plenário a serem oportunamente infor-
mados. Para constar, eu, ________________, Raquel 
Andrade de Figueiredo, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo 
Presidente da Comissão, _____________________, 
Deputado Édio Lopes, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Augusto Coutinho
PROJETO DE LEI Nº 5.020/13 – do Senado Fe-

deral – Antonio Carlos Valadares – (PLS 444/2011) – 
que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, para tornar obrigatória a medição individuali-
zada do consumo hídrico nas novas edificações con-
dominiais”.

Ao Deputado Carlos Souza
PROJETO DE LEI Nº 767/11 – do Sr. Lincoln Por-

tela – que “obriga a inscrição de mensagem nos rótu-
los dos alimentos ofertados ao consumidor alertando 
sobre a existência de ingredientes suínos”.

Ao Deputado César Halum
PROJETO DE LEI Nº 3.302/12 – da Sra. Roman-

na Remor – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho 
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de 1997, estabelecendo critérios de transparência na 
oferta do Serviço Móvel Pessoal”.

PROJETO DE LEI Nº 4.108/12 – do Sr. Jerônimo 
Goergen – que “dispõe sobre as linhas de telefonia 
móvel pessoal”.

Ao Deputado Felipe Bornier
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/07 

– do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre as taxas 
de juros e demais encargos incidentes nos emprésti-
mos consignados em folha de pagamento”. (Apensa-
do: PLP 67/2007)

Ao Deputado Francisco Chagas
PROJETO DE LEI Nº 3.788/12 – do Senado Fe-

deral – Lúcia Vânia – (PLS 450/2011) – que “altera a 
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), para garantir a facilitação de 
atendimento do consumidor por órgãos públicos de 
proteção e defesa por meio da internet”.

À Deputada Iracema Portella
PROJETO DE LEI Nº 578/11 – da Sra. Nilda 

Gondim – que “dispõe sobre a inserção de mensagem 
informativa nas embalagens, frascos e recipientes de 
produtos cariogênicos”.

PROJETO DE LEI Nº 2.959/11 – do Sr. Andre 
Moura – que “proíbe a cobrança da taxa de reserva, ou 
taxa de matrícula, cobrado antecipadamente, anterior 
à prestação dos serviços educacionais, com vistas a 
garantir a vaga do aluno no ano letivo seguinte”.

Ao Deputado José Chaves
PROJETO DE LEI Nº 4.485/12 – do Sr. Antônio 

Roberto – que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, estabelecendo compensação 
financeira em razão da interrupção da prestação de 
serviços públicos nas condições que menciona, e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4688/2012)

Ao Deputado Júlio Delgado
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PRO-

JETO DE LEI Nº 717-B/03 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a sujeição dos 
produtos importados às normas de certificação de 
conformidade da Regulamentação Técnica Federal e 
dá outras providências”.

À Deputada Nilda Gondim
PROJETO DE LEI Nº 244/11 – do Sr. Sandes 

Júnior – que “altera a redação do § 2º do art. 37 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”.

Ao Deputado Paulo Freire
PROJETO DE LEI Nº 4.423/12 – do Sr. Profes-

sor Victório Galli – que “dispõe sobre fornecimento de 
informações de consumidor por gestores de bancos 
de dados”.

PROJETO DE LEI Nº 5.071/13 – do Sr. Major 
Fábio – que “acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências”, 
para estabelecer o prazo prescricional de 10 (dez) 
anos para a pretensão de reparação por dano moral 
decorrente de anotação irregular em Sistemas de Pro-
teção ao Crédito”.

Ao Deputado Severino Ninho
PROJETO DE LEI Nº 3.893/12 – do Sr. Geraldo 

Thadeu – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ad-
vertência sobre os riscos do consumo excessivo de 
cloreto de sódio nas embalagens e recipientes que 
especifica”. (Apensado: PL 4452/2012)

Ao Deputado Walter Ihoshi
PROJETO DE LEI Nº 3.002/11 – do Sr. Aguinaldo 

Ribeiro – que “acrescenta artigo ao Código de Defe-
sa do Consumidor, obrigando as concessionárias de 
veículos automotores a manterem em seus estoques 
as peças necessárias aos reparos dos veículos que 
comercializam”. (Apensado: PL 3601/2012)

Sala da Comissão, em 3 de abril de 2013. – 
Deputado José Carlos Araújo, Presidente.

 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 4.219/12 – TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região”.

Ao Deputado Irajá Abreu
PROJETO DE LEI Nº 4.843/12 – do Sr. Diego 

Andrade – que “acrescenta alínea, no inciso II do art 8º 
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, incluindo 
as despesas com pedágio nas deduções relativas ao 
Imposto de Renda”.

Ao Deputado João Maia
PROJETO DE LEI Nº 7.276/10 – do Senado 

Federal – Rosalba Ciarlini – (PLS 298/2009) – que 
“autoriza o Poder Executivo a implantar campus do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte no Municí-
pio de Assú -RN”.

Ao Deputado Mário Feitoza
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 584/10 

– do Sr. Beto Faro – que “altera o art. 3º da Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e dá 
outras providências”.
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Sala da Comissão, 3 de abril de 2013. – João 
Magalhães, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª legislatura – 3ª sessão legislativa

DESIGNAÇÃO Nº 03, DE 2013

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Aureo
PROJETO DE LEI Nº 7.057/10 – do Sr. Hugo 

Leal – que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, para dispor sobre a idade da frota de ônibus in-
terestadual em circulação”.

PROJETO DE LEI Nº 1.410/11 – do Sr. Washing-
ton Reis – que “dispõe sobre a isenção de pagamento 
de pedágio para motocicletas e similares em rodovias 
federais”. (Apensado: PL 1.473/2011)

PROJETO DE LEI Nº 2.719/11 – do Senado Fe-
deral – (PLS 486/2011) – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Bra-
sileiro), para tornar obrigatória a publicação anual dos 
demonstrativos da arrecadação e da destinação dos 
recursos decorrentes da aplicação de multas”.

PROJETO DE LEI Nº 4.993/13 – do Sr. Ademir 
Camilo – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre Treinamento e Certificado de Opera-
dores de Máquinas e Equipamentos (COME), ou auto-
rizado por NR (Normas Regulamentares) do Ministério 
do Trabalho e Emprego qualificar pelo Sindicato da 
Construção Pesada e Central para conduzir tratores, 
máquinas, equipamentos agrícolas, de terraplenagem, 
de construção ou de pavimentação e fora de estrada”.

PROJETO DE LEI Nº 5.001/13 – do Sr. Walney 
Rocha – que “cria o Programa Direção sem Drogas”.

Ao Deputado Carlos Alberto Leréia
PROJETO DE LEI Nº 1.636/07 – do Sr. Lúcio Vale 

– que “modifica a Lei nº 9.537, de 1997, que dispõe 
sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências, relativa-
mente ao serviço de praticagem”.

Ao Deputado Diego Andrade
PROJETO DE LEI Nº 6.401/09 – do Sr. Profes-

sor Victorio Galli – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre infração relacionada ao 
transporte de criança em motocicleta”. (Apensado: PL 
7.992/2010)

Ao Deputado Hermes Parcianello
PROJETO DE LEI Nº 761/11 – do Sr. Padre Ton 

– que “altera a redação do inciso VI do art. 244 da Lei 

nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”.

Ao Deputado Hugo Leal
PROJETO DE LEI Nº 2.492/11 – do Sr. Manoel 

Junior – que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro 
e dá outras providências”.

Ao Deputado Lourival Mendes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

711/12 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “Susta a 
Resolução nº 417, de 12 de setembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que al-
tera o art. 6º da Resolução nº 405, de 12 de junho de 
2012, que dispõe sobre a fiscalização do tempo de 
direção do motorista profissional de que trata o art. 
67-A, incluído no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
pela Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, e dá outras 
providências”. (Apensado: PDC 714/2012)

PROJETO DE LEI Nº 4.963/13 – do Sr. Leonardo 
Gadelha – que “acrescenta o art. 95 – A e seu pará-
grafo único, à lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.

Ao Deputado Mário Negromonte
PROJETO DE LEI Nº 3.388/12 – do Sr. Chico 

Alencar e outros – que “dá o nome de Ponte Herbert 
de Souza – Betinho à atual Ponte Presidente Costa e 
Silva, localizada do Km 321 ao 334, na BR 101/SE”.

Ao Deputado Mauro Lopes
PROJETO DE LEI Nº 6.083/05 – do Sr. Marcon-

des Gadelha – que “altera o inciso II do art. 43 da Lei 
nº 10.233, de 2001, para especificar a capacidade 
mínima do veículo empregado, sob regime de afreta-
mento, no transporte interestadual e internacional de 
passageiros”. (Apensados: PLs 7.679/2006, 3.263/2008 
e 7.816/2010)

Ao Deputado Mauro Mariani
PROJETO DE LEI Nº 1.715/07 – do Sr. Arnaldo 

Jardim – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – para dispor 
sobre veículos antigos modificados”.

PROJETO DE LEI Nº 3.852/12 – do Sr. Lucio 
Vieira Lima – que “dispõe sobre a exigência de pedá-
gio pela utilização dos diversos equipamentos viários 
públicos e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 4.130/12 – do Sr. Edinho 
Bez – que “denomina Willy Alfredo Zumblick o Túnel 
do Morro do Formigão localizado no quilômetro 337,8, 
da BR-101, em Tubarão no Estado de Santa Catarina”.

PROJETO DE LEI Nº 4.251/12 – do Sr. Edinho 
Bez – que “denomina Deputado Adhemar Paladini Ghisi 
a ponte sobre o Rio Tubarão localizada no quilômetro 
337,03, da BR-101 no Estado de Santa Catarina”.
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PROJETO DE LEI Nº 4.578/12 – do Sr. Ronaldo 
Benedet – que “denomina Ponte Willy Zumblick a ponte 
localizada na travessia a montante do Rio Tubarão no 
Km 338 da BR-101, no Município de Tubarão, Estado 
de Santa Catarina”.

Ao Deputado Newton Cardoso
PROJETO DE LEI Nº 4.844/12 – do Sr. Diego 

Andrade – que “altera o art. 53 do Código Civil para 
permitir aos transportadores de pessoas ou cargas or-
ganizarem-se em associação de direitos e obrigações 
recíprocas para criar fundo próprio, desde que seus 
recursos sejam destinados exclusivamente à prevenção 
e reparação de danos ocasionados aos seus veículos 
por furto, acidente, incêndio, entre outros”.

Ao Deputado Ricardo Izar
PROJETO DE LEI Nº 5.034/13 – do Sr. César 

Halum – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Na-
cional de Viação, o trecho rodoviário que especifica, 
no Estado do Tocantins”.

Ao Deputado Valtenir Pereira
PROJETO DE LEI Nº 4.881/12 – dos Srs. José de 

Filippi e Carlos Zarattini – que “institui as diretrizes da 
Política Metropolitana de Mobilidade Urbana (PMMU), 
cria o Pacto Metropolitano da Mobilidade Urbana e o 
Sistema de Informações dos Transportes Metropoli-
tanos (SITRAM), com a Autoridade Metropolitana de 
Transportes e o Fundo Metropolitano de Transporte 
Público e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2013. – Deputa-
do Rodrigo Maia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 2.447-B, DE 2007 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 70/2007 
Ofício (SF) nº 1.696/2007

Institui a Política Nacional de Comba-
te e Prevenção à Desertificação e Mitiga-
ção dos Efeitos da Seca e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, pela rejeição deste 
e do de nº 328/07, apensado (Relator: DEP. 
B. SÁ); da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela apro-
vação deste e do de nº 328/07, apensado, 
com substitutivo (Relator: DEP. PENNA); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa deste e do 
de nº 328/07, apensado, na forma do Subs-
titutivo da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Relator: DEP. 
MÁRCIO MACÊDO)

Despacho: Às Comissões de: Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural;  meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e  Constituição E Justiça E De 
Cidadania (Art. 54 RICD).  Apense-se a Este 
o Projeto de Lei nº 328/07. 

Apreciação: Proposição Sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24 II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de  Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e  Cons-
tituição e justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.447/07, de autoria do Se-
nador Inácio Arruda, institui a Política Nacional de 
Combate e Prevenção à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca e dá outras providências. Ao PL 
2.447/07 foi apensado o PL 328/07. Os dispositivos de 
ambos os projetos de lei são praticamente idênticos. 

Há no Projeto de Lei nº 2.447/07, como diferen-
ciais, algumas definições terminológicas, a previsão 
de um sistema de informações com instrumento da 
Política e a ausência de diretrizes para assentamen-
tos agrários.

O Projeto de Lei nº 328/07, do deputado Edson 
Duarte, institui a Política Nacional de Combate e Pre-
venção Desertificação, e lista objetivos relacionados 
ao desenvolvimento sustentável: recuperação de áre-
as afetadas,

pesquisa científica, agroecologia, educação am-
biental e fortalecimento institucional. 

Entre os princípios da Política, arrola a participa-
ção comunitária nas ações de combate à desertifica-
ção, acesso à terra e à água, planejamento de bacias 
hidrográficas e articulação entre as esferas de governo 
e as organizações não governamentais. Portanto, mais 
estruturado que o do Senado Federal.

Essa proposição também incumbe o Poder Públi-
co de promover ações que podem ser resumidas em 
diagnosticar os processos de desertificação, estimular 
a agricultura orgânica e o extrativismo sustentável, ra-
cionalizar o uso de recursos hídricos e criar unidades 
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de conservação da natureza. Tece ainda considerações 
acerca da reforma agrária e da agricultura irrigada.

Encerrado o prazo, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Ambos os projetos de lei procuram equacionar 
ações acerca de um dos problemas mais críticos do 
semiárido, o processo de desertificação que sucede à 
exploração desordenada de recursos naturais. Os efei-
tos das secas periódicas em determinadas regiões do 
planeta, associados à remoção da cobertura vegetal 
natural, são preocupantes, a ponto de a Organização 
das Nações Unidas – ONU ter declarado 2006 como 
o Ano Internacional dos Desertos e da Desertifica-
ção, e 17 de junho como Dia Mundial de Combate

à Desertificação.
As campanhas internacionais contra a deserti-

ficação remontam à década de 1990, se não antes, 
visto que, desde 1996, o Brasil é signatário da Con-
venção Internacional das Nações Unidas de Com-
bate à Desertificação – UNCCD, ratificada em 1997. 
Na estrutura governamental, a Secretaria de Recur-
sos Hídricos e Ambiente Urbano – SRH do Ministério 
do Meio Ambiente –MMA responde junto à ONU pela 
implementação da Convenção.

Disso decorre o fato de que há mais de dez anos 
o Brasil já tem uma Política Nacional de Controle da 
Desertificação, aprovada na 49ª Reunião Ordinária 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, 
e que consta na Resolução Conama nº 238, de 22 de 
dezembro de 1997. Atualmente a Coordenação Técnica 
de Combate à Desertificação (MMA/SRH) é composta 
por uma equipe de técnicos especializados que traba-
lham na elaboração do Programa de Ação Nacional 
de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca – PAN.

Ocorre que, do ponto de vista legal, embora a Re-
solução do Conama tenha força de lei, não é o melhor 
instrumento jurídico para o enfrentamento das deman-
das e questionamentos nas cortes. Principalmente por 
conta de sua origem; trata-se de norma criada exclu-
sivamente por ato do Executivo, e que não permite a 
participação do Legislativo, o que sempre dá margem 
a questionamentos.

É uma questão política, sem dúvida. Ao trazer 
essa discussão para o Congresso Nacional o Parla-
mento objetiva, exatamente, instituir norma que tenha 
legitimidade e força de lei. A intenção é criar norma 
que reflita o anseio do Poder Público, mas também o 
pensamento da sociedade. Por fim, considere-se que 
esta norma buscada já tem uma matriz tecnicamente 

qualificada, fruto de uma imensa e benéfica discussão 
no Conama, o que representa um avanço nos deba-
tes e consequente redução no trabalho do legislador.

Após a apresentação do parecer acima, fomos 
procurados pela nova equipe que assumiu o trabalho 
de desertificação no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente, que nos solicitou incluir, no Substitutivo, os 
instrumentos de implementação da política, além de 
propor a criação Comissão Nacional, já existente e em 
funcionamento, criada por decreto. Fomos informados 
ainda de que houve entendimento entre o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ministério do Planejamento a 
respeito da redação do novo Substitutivo proposto.

Diante do exposto, voto pela aprovação do pre-
sente Projeto de Lei nº 2.447 de 2007, e seu apensado, 
o Projeto de Lei nº 328 de 2007, na forma do Substi-
tutivo que ora apresento, razão pela qual conclamo os 
nobres pares desta Comissão para a sua aprovação.

 Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Deputa-
do Penna, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 2.447, DE 2007 

(Apenso o Projeto de Lei nº 328 de 2007)

Institui a Política Nacional de Combate 
à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca, seus instrumentos e cria a Comissão 
Nacional de Combate a Desertificação e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui a Política Nacional de Com-

bate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, 
seus instrumentos e cria a Comissão Nacional de Com-
bate a Desertificação – CNCD.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei enten-
de-se por:

I – desertificação: a degradação da terra, nas zo-
nas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultan-
tes de vários fatores e vetores, incluindo as variações 
climáticas e as atividades humanas;

II – fatores de desertificação: condições naturais 
originais que tornam os ambientes mais frágeis sus-
ceptíveis a diversos processos de degradação;

III – vetores de desertificação: forças que atuam 
sobre o ambiente e a sociedade, incluindo interferências 
humanas diretas e desastres naturais cuja ocorrência 
seja agravada pela ação antrópica;

IV – processos de desertificação: conjuntos se-
quenciais, complexos, variados e particularizados de 
fatores e vetores causais concorrentes, que levam à 
degradação ambiental e socioambiental;

V – degradação da terra: a redução ou perda, 
nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, da 
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biodiversidade, da produtividade biológica e da com-
plexidade das terras agrícolas, devido aos sistemas de 
utilização da terra e de ocupação do território; 

VI – combate à desertificação: conjunto de ati-
vidades da recuperação ambiental e socioambiental 
com o uso sustentável dos recursos naturais nas zonas 
áridas, semiáridas e subúmidas secas, com vistas ao 
desenvolvimento equilibrado;

VII – zonas afetadas por desertificação: todas as 
áreas afetadas ou vulneráveis à desertificação situadas 
em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, nas 
quais a razão entre a precipitação anual e evapotrans-
piração potencial anual está compreendida entre 0,05 
e 0,65, considerada uma séria histórica de trinta anos;

VIII – áreas susceptíveis à desertificação: ter-
ritórios vulneráveis ao processo de desertificação e 
seu entorno;

IX – mitigação dos efeitos da seca: atividades 
relacionadas com a previsão da seca e adaptação 
dirigidas à redução da vulnerabilidade ambiental e 
socioambiental;

X – seca: fenômeno que ocorre naturalmente 
quando a precipitação registrada é significativamente 
inferior aos valores normais, provocando um sério de-
sequilíbrio hídrico que afeta negativamente os sistemas 
de produção e de consumo; 

XI – adaptação: iniciativas e medidas para redu-
zir a vulnerabilidade, atual e esperada, dos sistemas 
naturais e humanos frente aos efeitos da seca, aos 
processos de desertificação e de degradação da terra;

Art. 3º A Política Nacional de Combate à De-
sertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca tem por 
objetivos:

I – prevenir, combater a desertificação e recupe-
rar as áreas em processo de degradação da terra em 
todo o território nacional;

II – prevenir, adaptar e mitigar os efeitos da seca 
em todo o território nacional;

III – instituir mecanismos de proteção, preserva-
ção, conservação e recuperação dos recursos naturais;

IV – integrar socioambientalmente de forma sus-
tentável a produção e o uso dos recursos hídricos, a 
produção e o uso da infraestrutura de captação, de 
armazenamento e de condução hídrica com as ações 
de prevenção, adaptação e de combate à desertifica-
ção e à degradação da terra;

IV – estimular as pesquisas científicas e as tec-
nológicas;

V – promover mecanismos de fomento para pes-
quisas e a ampliação do conhecimento sobre o proces-
so de desertificação e a ocorrência de secas no Brasil, 
bem como sobre a recuperação de áreas degradadas;

VI – promover a segurança ambiental, alimentar, 
hídrica e energética nas áreas susceptíveis à deser-
tificação;

VII – promover a educação socioambiental dos 
atores sociais envolvidos na temática do combate à 
desertificação;

VIII – coordenar e promover ações interinstitucio-
nais com a parceria das organizações da sociedade 
civil no âmbito temático;

IX – fomentar a sustentabilidade ambiental da pro-
dução, incluindo ecoagricultura, silvicultura e sistemas 
agroflorestais, com a diversificação e o beneficiamento 
da produção na origem;

X – melhorar as condições de vida das popula-
ções afetadas pelos processos de desertificação e pela 
ocorrência de secas;

XI – apoiar e fomentar o desenvolvimento socio-
ambientalmente sustentável nas Áreas Susceptíveis 
à Desertificação;

XII – apoiar sistemas de irrigação socioambien-
talmente sustentáveis em áreas que sejam aptas para 
a atividade, levando em consideração os processos de 
salinização, alcalinização e degradação do solo;

XIII – promover infraestruturas de captação, ar-
mazenagem e condução hídrica, a agricultura irrigada 
e a prática de uso eficiente e reuso da água na mo-
dalidade agrícola e florestal nas áreas susceptíveis à 
desertificação.

Art. 4º A Política Nacional de Combate à Deser-
tificação e Mitigação dos Efeitos da Seca deverá obe-
decer aos seguintes princípios:

I – gestão integrada e participativa dos entes fe-
derados e das comunidades situadas em áreas sus-
ceptíveis à desertificação no processo de elaboração e 
de implantação das ações de combate à desertificação 
e a degradação da terra;

II – democratização do conhecimento acerca da 
temática do combate à desertificação, em especial 
quanto ao acesso aos recursos naturais;

III – incorporação e valorização dos conhecimen-
tos tradicionais sobre o manejo e o uso sustentável 
dos recursos naturais;

IV – articulação e harmonização com políticas 
públicas tematicamente afins aos propósitos do com-
bate à desertificação, em especial aquelas dedicadas 
à erradicação da miséria, à reforma agrária, à promo-
ção da conservação e ao uso sustentável dos recur-
sos naturais;

V – promoção da sinergia e da harmonização 
entre as Convenções das Nações Unidas de Comba-
te à Desertificação, Sobre a Diversidade Biológica, e 
a Convenção-Quadro Sobre as Mudanças Climáticas.

Art. 5º Cumpre ao Poder Público:
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I – mapear e diagnosticar o estado dos processos 
de desertificação e degradação ambiental;

II – definir plano de contingência para mitigação 
e adaptação aos efeitos das secas, em todo território 
nacional, e de combate à desertificação, nas áreas 
susceptíveis à desertificação;

III – estabelecer sistema integrado de informações 
de alerta precoce para a ocorrência de secas, perda da 
cobertura vegetal, degradação da terra e desertificação;

V – promover a conservação e o uso sustentável 
dos recursos naturais, e o fomento às boas práticas 
sustentáveis adaptadas às condições ecológicas lo-
cais; como na ecoagricultura, no manejo silvipastoril, 
na agropecuária de baixo carbono, na produção sus-
tentável de carvão vegetal e no manejo extrativista de 
produtos não madeireiros;

VI – capacitar os técnicos em extensão rural para 
a promoção de boas práticas de combate à desertifica-
ção e à degradação da terra estimulando a convivência 
harmoniosa e equilibrada com a aridez, especialmente 
em sistemas de produção familiar;

VII – promover a instalação de sistemas de capta-
ção e uso da água da chuva em cisternas e barragens 
superficiais e subterrâneas, entre outras tecnologias 
adequadas para o abastecimento doméstico e a pro-
moção da pequena produção familiar e comunitária, 
visando à segurança hídrica e alimentar;

VIII – promover a implantação de sistemas de 
parques e jardins botânicos, etnobotânicos, hortos 
florestais, herbários educativos, bancos de sementes 
crioulas, particularmente para a conservação de es-
pécies e variedades tradicionais da agrobiodiversida-
de brasileira, adaptadas à aridez e aos solos locais;

IX – promover igualmente a implantação de sis-
temas de parques e jardins zoológicos e zoobotânicos, 
assim como de centros de conservação e recria de 
animais de raças tradicionais brasileiras, adaptadas à 
aridez e aos solos locais;

X – estimular a constituição de agroindústrias e 
unidades de beneficiamento artesanais e familiares 
com base na sustentabilidade ecológica, a partir da 
produção regional, do extrativismo sustentável, e nas 
tradições culturais locais;

XI – implantar tecnologias de uso eficiente da 
água e de seu reuso na produção enviveirada de mu-
das para revegetação e reflorestamento, em zonas 
urbanas e rurais;

XII – fazer o levantamento do real potencial para 
irrigação nas áreas susceptíveis à desertificação, le-
vando em conta os custos sistêmicos e os potenciais 
passivos ambientais;

XIII – mapear e diagnosticar as áreas sujeitas à 
salinização e à alcalinização dos solos;

XIV – fomentar a recuperação de solos saliniza-
dos e alcalinizados;

XV – promover a agricultura familiar, em bases 
ambientalmente sustentáveis;

XVI – difundir junto aos proprietários, trabalhado-
res e demais moradores da região, informações rela-
tivas aos potenciais riscos da irrigação mal planejada 
nas áreas em questão;

XVI – buscar e estimular a cooperação cultural, 
científica e tecnológica no âmbito da Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação e Miti-
gação dos Efeitos da Seca.

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional de 
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca, particularmente os resultantes do cumprimento 
do Art. 4º da presente Lei, e:

I – o Plano de Ação Brasileiro de Combate à De-
sertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, alinha-
do às diretrizes da Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação – UNCCD;

II – as resoluções da Comissão Nacional de Com-
bate à Desertificação – CNCD;

II – os Planos de Ação Estaduais de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca;

III – o Relatório Anual de implementação da UNC-
CD no Brasil, contendo:

a) a avaliação e o monitoramento do Plano de 
Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Miti-
gação dos Efeitos da Seca;

b) o estado das zonas afetadas;
c) o estado, a qualidade de vida, e as condições 

socioeconômicas da população afetada;
d) o estado da arte dos planos, programas, obje-

tivos, iniciativas, projetos e ações em andamento nas 
zonas afetadas.

IV – Os planos, programas, objetivos, iniciativas, 
projetos e ações voltados à recuperação das áreas 
degradadas;

V – os planos de manejo florestais sustentáveis;
VI – o Sistema de Alerta Precoce de Seca e De-

sertificação;
VIII – o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE;
IX – a criação de unidades de conservação.
Art. 7º Fica criada a Comissão Nacional de Com-

bate à Desertificação – CNCD, órgão colegiado da es-
trutura regimental do Ministério do Meio Ambiente, de 
natureza deliberativa e consultiva tem a finalidade de:

I – deliberar sobre a implementação da Política 
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca, em articulação com as demais políti-
cas setoriais, programas, projetos e atividades gover-
namentais sobre combate à desertificação, degradação 
da terra, mitigação dos efeitos da seca;
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II – promover a articulação da Política Nacional 
de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca com o planejamento em âmbito nacional, re-
gional, estadual e municipal;

III – orientar, acompanhar e avaliar a implemen-
tação dos compromissos assumidos pelo Brasil junto 
à Convenção das Nações Unidas de Combate à De-
sertificação;

IV – deliberar sobre as propostas advindas dos co-
mitês e grupos de trabalho criados no âmbito da CNCD;

V – estabelecer estratégias de ações de governo 
para o combate à desertificação, degradação da terra 
e a mitigação dos efeitos da seca, com vistas ao de-
senvolvimento sustentável em todo território;

VI – promover a construção de pactos para o 
combate à desertificação, degradação da terra e a 
mitigação dos efeitos da seca.

Art. 8º Compete à CNCD:
I – acompanhar e avaliar as ações de combate 

à desertificação, recuperação de áreas degradadas e 
mitigação dos efeitos da seca no território nacional;

II – acompanhar e avaliar a gestão do combate à 
desertificação, da recuperação de áreas degradadas 
e da mitigação dos efeitos da seca mediante a abor-
dagem integrada dos aspectos físicos, biológicos, so-
cioeconômicos e culturais;

III – promover a integração das estratégias de 
erradicação da pobreza nos esforços de combate à 
desertificação, à degradação da terra e mitigação dos 
efeitos da seca;

IV – propor ações estratégicas para o combate 
à desertificação, à degradação da terra e mitigação 
dos efeitos da seca;

V – acompanhar e avaliar a execução do Plano 
Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca e propor providências necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos, bem como apresentar 
propostas para o seu aperfeiçoamento;

VI – analisar propostas de alteração da legisla-
ção pertinente ao combate à desertificação, à recupe-
ração de áreas degradadas e à mitigação dos efeitos 
da seca, bem como à política nacional de combate à 
desertificação e mitigação dos efeitos da seca;

VII – propor medidas para o cumprimento, pelo 
Poder Público Federal, dos princípios e diretrizes para 
implementação da política nacional de combate à de-
sertificação e mitigação dos efeitos da seca, estimu-
lando a descentralização da execução das ações e 
assegurando a participação dos setores interessados;

VIII – identificar a necessidade e propor a cria-
ção ou modificação dos instrumentos necessários à 
plena execução dos princípios e diretrizes da Política 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca;

IX – estimular a cooperação interinstitucional e 
internacional para a implementação dos princípios e 
diretrizes da Política Nacional de Combate à Deserti-
ficação e Mitigação dos Efeitos da Seca e da UNCCD 
no País; 

X – elaborar e aprovar seu regimento interno.
Art. 9º A CNCD será presidida pelo Ministro de 

Estado do Meio Ambiente e terá sua composição e 
funcionamento fixados no seu regulamento. 

Art. 10. Os princípios, objetivos, diretrizes e ins-
trumentos das políticas públicas e programas governa-
mentais deverão compatibilizar-se com os princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Na-
cional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – 
Deputado Penna, Relator, PV/SP.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.447/2007, e o 
PL 328/2007, apensado, com substitutivo, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Penna. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sarney Filho – Presidente, Penna e Rebecca 

Garcia – Vice-Presidentes, Augusto Carvalho, Felipe 
Bornier, Giovani Cherini, Irajá Abreu, Leonardo Mon-
teiro, Márcio Macêdo, Marina Santanna, Vilalba, Anto-
nio Bulhões, Lauriete, Leandro Vilela e Oziel Oliveira. 

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Sarney Filho, Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe institui a Política Na-
cional de Combate e Prevenção à Desertificação e Mi-
tigação dos Efeitos da Seca e dá outras providências. 

O Projeto de Lei nº 328/07, apensado, institui a 
Política Nacional de Combate e Prevenção Desertifica-
ção, e lista objetivos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável: recuperação de áreas afetadas, pesquisa 
científica, agroecologia, educação ambiental e forta-
lecimento institucional. Os dispositivos de ambos os 
projetos de lei são praticamente idênticos. 
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Os projetos foram rejeitados pela Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural e aprovados pela Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável nos termos do 
substitutivo apresentado. 

A proposição está sujeita à apreciação do Plená-
rio, em razão da existência de pareceres divergentes 
de mérito (art. 24, II, ‘g’ – RICD).

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso IV, alínea a, do 
Regimento Interno, compete a esta Comissão pronun-
ciar-se sobre os projetos de lei e substitutivo quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Trata-se de matéria pertinente à competência le-
gislativa da União (art. 24, inciso VI) e às atribuições 
normativas do Congresso Nacional. Não havendo re-
serva de iniciativa sobre o tema, revela-se legítima 
sua apresentação por parte de parlamentar, de acordo 
com a competência geral prevista no art. 61, caput, do 
texto constitucional.

Igualmente constatamos que os projetos e o subs-
titutivo respeitam preceitos e princípios da Constituição 
em vigor, notadamente art. 225, e estão de acordo com 
o ordenamento jurídico vigente. Há de se destacar que 
o Brasil é signatário da Convenção Internacional das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação – UNC-
CD, ratificada em 1997

A técnica legislativa e a redação empregadas 
estão adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001. 

Assim, voto pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa dos Projetos de Lei nº 2.447, 
de 2007, e nº 328, de 2007, na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Depu-
tado Márcio Macedo, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 2.447/2007, do de nº 328/2007, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Márcio Macêdo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Décio Lima – Presidente, Mauro Benevides – 

Vice-Presidente, Alceu Moreira, Alessandro Molon, 
Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, 

Arthur Oliveira Maia, Bruna Furlan, Cesar Colnago, 
Esperidião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Félix 
Mendonça Júnior, João Campos, José Genoíno, José 
Mentor, Jutahy Junior, Leonardo Gadelha, Leonardo 
Picciani, Luiz Couto, Luiz de Deus, Márcio França, Mar-
cos Medrado, Mendonça Prado, Odair Cunha, Onofre 
Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Renato Andrade, Ricardo Berzoini, Rober-
to Freire, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Ademir 
Camilo, Armando Vergílio, Assis Melo, Chico Alencar, 
Daniel Almeida, Eduardo Azeredo, Fátima Bezerra, 
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, José Nunes, 
Júnior Coimbra, Keiko Ota, Lincoln Portela, Marcelo 
Almeida, Márcio Macêdo, Mendonça Filho, Nazareno 
Fonteles e Sandro Mabel. 

Sala da Comissão, 27 de março de 2013. – 
Deputado Décio Lima, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.696-C, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Rubem Santiago)

Torna obrigatória apresentação do 
Quadro de Sócios e Administradores para 
inscrição, suspensão ou baixa da pessoa 
jurídica domiciliada no exterior no Cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
tendo pareceres: da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação deste e do de nº 6148/2009, 
apensado, com substitutivo (relator: DEP. 
ALBANO FRANCO); da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação deste e do de nº 6.148/09 apensa-
do, na forma do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio (relator: DEP. PAUDERNEY 
AVELINO); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do de n° 6.148/09, apensado, e do 
Substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio 
(relator: DEP. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio;  
Finanças E Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
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e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Deputado 
PAULO RUBEM SANTIAGO, que torna obrigatória a 
apresentação do Quadro de Sócios e Administradores 
para inscrição, suspensão ou baixa da pessoa jurídica 
domiciliada no exterior no Cadastro Nacional de pes-
soas Jurídicas – CNPJ.

Na justificação, seu autor esclarece que “[...] não 
pretendemos privar a Administração Tributária de defi-
nir as regras para a inscrição ou alteração do registro 
do CNPJ, que poderão continuar estabelecidas pela 
legislação infralegal. Mantém-se, dessa forma, a ne-
cessária mobilidade de a Fazenda Pública instituir as 
condições para o cumprimento das obrigações aces-
sórias. Contudo, entendemos que qualquer assunto 
que esteja regido por ato infralegal, pode ser matéria 
de lei. Por isso, propomos este projeto para que fique 
estabelecida, entre as regras definidas pela Fazenda, 
assim como ocorre atualmente com as nacionais”.

Por despacho da Presidência da Casa, com fun-
damento no art. 139, I, do Regimento Interno, foi apen-
sado ao PL nº 5.696, de 2009, o PL nº 6.148, de 2009, 
do Deputado CARLOS BEZERRA, por conter matéria 
análoga e conexa.

Com efeito, a proposição apensada pretende, 
de modo idêntico, tornar obrigatória, para as pessoas 
jurídicas domiciliadas no exterior, a apresentação dos 
mesmos documentos solicitados às domiciliadas no 
Brasil para inscrição, suspensão ou baixa no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

As proposições foram distribuídas, inicialmente, 
à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, que opinou por sua aprovação, com 
substitutivo, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Albano Franco.

Em seguida, foram encaminhadas à Comissão de 
Finanças e Tributação, que concluiu pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária das 
proposições, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 
5.696, de 2009, principal, e do PL nº 6.148, de 2009, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pauderney Avelino.

Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania examinar as proposições 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, a teor do art. 54, I, do Re-
gimento Interno.

A matéria está submetida ao regime ordinário 
de tramitação e sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, consoante o art. 24, II, também do Regi-
mento Interno.

É o relatório.

II – Voto do Relator

No que concerne aos aspectos pertinentes a este 
Órgão Colegiado, constatamos que o PL nº 5.696, de 
2009, principal, o PL nº 6.148, de 2009, apensado, e 
o Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio obedecem às normas 
constitucionais referentes à competência privativa da 
União para estabelecer normas gerais sobre matéria 
tributária (CF, art. 22, I, e § 1º) e à atribuição do Con-
gresso Nacional, com posterior pronunciamento do 
Presidente da República (CF, art. 48, caput). 

A matéria em análise não implica, também, re-
serva de iniciativa do Chefe do Executivo, sendo le-
gítima, portanto, a iniciativa parlamentar concorrente 
(CF, art. 61, caput).

No que toca à juridicidade, as proposições estão 
conforme o direito, não havendo ofensa aos princípios 
e às regras do ordenamento jurídico vigente.

Finalmente, no que se refere à técnica legislati-
va, as proposições obedecem às prescrições da Lei 
Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Com-
plementar nº 107, de 2001. 

Diante do exposto, manifestamos nosso voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do PL nº 5.696, de 2009, principal, do PL nº 6.148, 
de 2009, apensado, e do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2012. – 
Deputado Félix Mendonça Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 5.696-B/2009, do de nº 6.148/2009, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Félix Mendonça 
Júnior. O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto 
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Décio Lima – Presidente, Mauro Benevides – 
Vice-Presidente, Alceu Moreira, Alessandro Molon, 
Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, 
Arthur Oliveira Maia, Bruna Furlan, Cesar Colnago, 
Esperidião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Félix 
Mendonça Júnior, João Campos, José Genoíno, José 
Mentor, Jutahy Junior, Leonardo Gadelha, Leonardo 
Picciani, Luiz Couto, Luiz de Deus, Márcio França, Mar-
cos Medrado, Mendonça Prado, Odair Cunha, Onofre 
Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Renato Andrade, Ricardo Berzoini, Rober-
to Freire, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Ademir 
Camilo, Armando Vergílio, Assis Melo, Chico Alencar, 
Daniel Almeida, Eduardo Azeredo, Fátima Bezerra, 
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, José Nunes, 
Júnior Coimbra, Keiko Ota, Lincoln Portela, Marcelo 
Almeida, Márcio Macêdo, Mendonça Filho, Nazareno 
Fonteles e Sandro Mabel.

Sala da Comissão, 27 de março de 2013. – 
Deputado Décio Lima, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO  
ELISEU PADILHA

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Deputado 
PAULO RUBEM SANTIAGO, que torna obrigatória a 
apresentação do Quadro de Sócios e Administradores 
para inscrição, suspensão ou baixa da pessoa jurídica 
domiciliada no exterior no Cadastro Nacional de pes-
soas Jurídicas – CNPJ. 

Na justificação, seu autor esclarece que “[...] não 
pretendemos privar a Administração Tributária de defi-
nir as regras para a inscrição ou alteração do registro 
do CNPJ, que poderão continuar estabelecidas pela 
legislação infralegal. Mantém-se, dessa forma, a ne-
cessária mobilidade de a Fazenda Pública instituir as 
condições para o cumprimento das obrigações aces-
sórias. Contudo, entendemos que qualquer assunto 
que esteja regido por ato infralegal, pode ser matéria 
de lei. Por isso, propomos este projeto para que fique 
estabelecida, entre as regras definidas pela Fazenda, 
assim como ocorre atualmente com as nacionais

Por despacho da Presidência da Casa, com fun-
damento no art. 139, I, do Regimento Interno, foi apen-
sado ao PL nº 5.696, de 2009, o PL nº 6.148, de 2009, 
do Deputado CARLOS BEZERRA, por conter matéria 
análoga e conexa. Com efeito, a proposição apensada 
pretende, de modo idêntico, tornar obrigatória, para as 
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, a apresen-
tação dos mesmos documentos solicitados às domi-
ciliadas no Brasil para inscrição, suspensão ou baixa 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

As proposições foram distribuídas, inicialmente, 
à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, que opinou por sua aprovação, com 
substitutivo, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Albano Franco. 

Em seguida, foram encaminhadas à Comissão de 
Finanças e Tributação, que concluiu pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária das 
proposições, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 
5.696, de 2009, principal, e do PL nº 6.148, de 2009, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pauderney Avelino. 

Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania examinar as proposições 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, a teor do art. 54, I, do Re-
gimento Interno. 

A matéria está submetida ao regime ordinário 
de tramitação e sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, consoante o art. 24, II, também do Regi-
mento Interno. 

É o relatório.

VOTO

O Projeto de lei visa conferir as empresas do-
miciliadas no exterior o mesmo tratamento tributário 
dado às empresas brasileiras no intuito de impedir as 
fraudes praticadas contra o sistema financeiro e a Fa-
zendo Nacional por meio das offshore.

É importante compreender como funcionam as 
offshore para entendermos como ocorrem as fraudes. 

Cria-se a Sociedade Anônima de Investimento 
(S.A.F.I), regrada com vantagens como proteção fiscal e 
profissional, responsáveis pelas operações de offshore.

A S.A.F.I nasce por documento particular com 
reconhecimento das assinaturas dos fundadores em 
Tabelionato (os fundadores podem ser pessoas físicas 
e jurídicas). O estrangeiro adquire uma S.A.F.I. me-
diante procuração e transmissão manual das ações 
ao portador, com o fito de preservar o anonimato dos 
interessados.

São sociedades que tem por objeto a busca de 
investimentos internacionais ou de novos campos de 
mercado no estrangeiro para empresas (prestação 
de serviço).

Há duas modalidades de transmissão simulada 
de capitais e bens: 1) por empréstimos à S.A.F.I ou 2) 
pagamento de prestação de serviços.

Os procedimentos de empréstimos no exterior 
são regulamentados pelo Banco Central do Brasil (Re-
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solução n° 2.770, Circular n° 3.003 e Carta-Circular n° 
2.933/00). Entretanto, a modalidade de empréstimos 
ao exterior já era prática fluente e o regramento expos-
to – denominado de Programa Nacional de Desburo-
cratização – proporcionou o surgimento de lacunas e 
facilitou o intercâmbio entre países sem necessidade 
de autorização prévia do BACEN. 

Os empréstimos em questão são instrumentali-
zados em contrato de câmbio com quatro figuras es-
senciais e uma facultativa: o Tomador (pessoa física 
ou jurídica), o Banco Interveniente (devidamente au-
torizado para operações de câmbio), o Credor Exter-
no e o BACEN e o facultativo Garantidor. Apesar das 
facilidades apresentadas, o BACEN fiscaliza tais ope-
rações partindo da compatilibilidade e adequação do 
capital auferido e sua destinação (o controle é somente 
na anormalidade de empréstimos, o que faz com que 
sejam praticamente ilimitados, observada a capacida-
de financeira do tomador).

A figura mais interessante é a de prestação de 
serviços. Contrata-se uma S.A.F.I. para a busca de no-
vos mercados estrangeiros e a contraprestação será 
pactuada por um contrato registrado na CACEX (Car-
teira de Comércio Exterior). Prestado ou não o serviço, 
o credor estrangeiro emite uma fatura comercial e o 
pagamento desta não é tributado no exterior, poden-
do o pagamento ser efetuado em moeda ou através 
do BANCEN.

Nesse cenário, as fraudes ocorrem da seguinte 
forma: adquire-se uma S.A.F.I ou LCC (eis que as ações 
são ao portador e os Estatutos sigilosos) e passa-se a 
trabalhar com empréstimos ou pagamentos de pres-
tação de serviços facilmente contabilizados (receita/
despesa). Enviando aportes para o exterior ou ofere-
cendo imóveis em dação em pagamento, dilapida-se o 
patrimônio da empresa em prejuízo dos credores, sob 
a aparência de negócios jurídicos lícitos e regulares.

Em período longo, tais operações podem ense-
jar volumosa transferência de capital para o exterior 
e, em caso de falência, uma irregularidade de difícil 
apreensão pelo síndico, pois os livros contábeis terão 
a contrapartida da receita ou despesa, sendo quase 
impossível a apuração dos crimes falimentares.

Operações offshore são úteis também para fins 
de concordata. Preocupados com possível quebra, cre-
dores quirografários negociam seus créditos com os 
próprios sócios que efetuam aquelas operações, que 
os adquirem, mediante cessão, por valor inferior ao da 
dívida, pagando com valores depositados em Bancos 
estrangeiros, em nome da S.A.F.I ou LCC. Os dólares 
ingressam no país por transporte pessoal. 

Tais operações não se cingem ao âmbito comer-
cial. Empresários abastados apoderam-se anonima-

mente do patrimônio familiar, com o intuito de prejudi-
car a esposa ou companheira por ocasião da partilha.

Oportuno transcrever o “APELO DE GENEBRA”, 
formalizado pela Associação Sindical de Juízes Por-
tugueses, preocupados com a escalada das fraudes 
contra o sistema financeiro:

“Conselho da Europa, tratado de Roma, acordos 
de Schengen, tratado de Maastricht: à sombra desta 
Europa em construção visível, oficial e respeitável, 
esconde-se uma outra Europa, mais discreta, menos 
falada. É a Europa dos paraísos fiscais, que prospera 
sem peias, graças aos capitais a que proporciona um 
agradável refúgio. É também a Europa das praças fi-
nanceiras e dos estabelecimentos bancários, onde o 
segredo é muitas vezes um alibi e um disfarce. Esta 
Europa das contas numeradas e do branqueamento 
de dinheiro é utilizada para reciclar o dinheiro da dro-
ga, do terrorismo, das seitas, da corrupção e das ac-
tividades mafiosas.

“Os circuitos ocultos montados pelas organiza-
ções delinquentes, em muitos casos criminais, desen-
volvem-se ao mesmo tempo que se multiplicam as 
trocas financeiras internacionais e que as empresas 
desdobram as suas actividades, ou transferem as redes 
para fora das fronteiras nacionais. Mesmo certas per-
sonalidades e certos partidos políticos aproveitam-se, 
em diversas ocasiões, desses circuitos. Por outro lado, 
as autoridades políticas de todos os países mostram-
-se hoje incapazes de atacar clara e eficazmente esta 
Europa da sombra”.

Não restam dúvidas quanto à necessidade de 
criarmos mecanismos eficazes para coibir a evasão 
de divisas e a lavagem de dinheiro nas praças finan-
ceiras internacionais.

Contudo, pela dimensão do problema e seu im-
pacto na economia e na vida das empresas, penso que, 
deveríamos levar essa discussão para a Comissão Es-
pecial destinada a elaborar o Novo Código Comercial, 
que vêm fazendo um excelente trabalho juntamente 
com juristas, professores, juízes, desembargadores, 
operadores do direito, empresários, entidades repre-
sentativas, etc, no intuito de elaborar um anteprojeto 
que reflita os reais anseios do empresariado e da so-
ciedade.

Digo isso porque, levando a questão ao conhe-
cimento da Comissão de juristas, ouvimos de alguns 
deles, em especial, do professor Fábio Ulhôa Coelho, 
que a proposição endurece em demasia a questão so-
cietária das empresas estrangeiras podendo prejudicar 
as empresas idôneas.

A meu ver, a exigência de apresentação do Qua-
dro de Sócios e Administradores para inscrição, sus-
pensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no 
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exterior é incompatível com o modelo de sociedade 
aberta. Em outras palavras, é impossível tal exigência 
para as multinacionais que não têm como coletar assi-
natura de todos os acionistas espalhados pelo mundo.

É necessário encontrar um meio termo, uma 
alternativa que impeça às fraudes, mas, ao mesmo 
tempo, não impeça o exercício regular das atividades 
das empresas sérias. 

Vale ressaltar que, o professor Fábio Ulhôa men-
cionou um evento (Mesa Redonda) que ocorrerá na 
Fundação Getúlio Vargas no próximo dia 26/06, com 
a presença do professor da PUC/SP, Paulo Branches, 
responsável por elaborar uma via intermediária para a 
questão que, para muitos, significa um enorme avanço 
em nossa legislação.

Sendo assim, proponho que aguardássemos a 
conclusão do mencionado evento para voltarmos a 
tratar dessa questão.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de 5.696 de 2009, da proposição apensada e do Subs-
titutivo apresentado na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012. – 
Deputado Eliseu Padilha.

PROJETO DE LEI Nº 2.236-A, DE 2011 
(Do Sr. Audifax)

Altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezem-
bro de 1970, que “Cria o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial e dá outras pro-
vidências”, para dispor sobre o exame de 
patentes; tendo parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela rejeição (Relator: DEP. GUI-
LHERME CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

Parecer Vencedor

O estudo detalhado que realizamos sobre o pro-
jeto de lei epigrafado, por ocasião da vista do proces-
so que nos foi concedida em abril de 2012, apontou e 
consolidou nossa opinião pela sua rejeição por este 
colegiado.

O INPI conta, atualmente com cerca de apenas 
300 examinadores de patentes, que processam apro-

ximadamente 18.000 pedidos por ano, em primeira 
instância. Nessa fase, os pedidos são examinados por 
um técnico, cujo parecer é revisado por seu superior. 
Os pedidos que envolvem diferentes áreas científicas 
ou tecnológicas, que ocorrem em menor número, são 
examinados por técnicos das áreas correspondentes, 
quando necessário. Já as análises de segunda instân-
cia, que são recursos contra indeferimento ou proces-
sos de nulidade de patente concedida, são realizadas 
por um grupo de examinadores, sem a participação 
daquele que realizou o primeiro exame. A prática ado-
tada pelo INPI está em consonância com os órgãos 
similares dos principais países.

A modalidade de exame pretendida já é, portanto, 
adotada nos casos mais complexos e nos de revisão 
de decisões. Como a grande maioria dos casos pode 
ser decidida apenas por um técnico com a revisão do 
seu superior, a obrigatoriedade de exame de pedido 
de patente por três deles pode resultar, na prática, em 
alongamento dos prazos, pois, em todos os pedidos e 
em alguma fase da análise, três examinadores esta-
riam alocados, simultaneamente, a um único depósito.

Não se pode esquecer que existe um estoque 
de pedidos ainda não examinados, que, sob a forma 
de exame pretendida no projeto de lei em questão, 
demoraria ainda mais a ser processado.

O exame de todos os pedidos por três técnicos 
aumentaria tanto o tempo de análise de novos pedidos, 
como o do estoque existente, situação que, no nosso 
entendimento, desestimula investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento por parte das empresas industriais.

Em face do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 2.236, de 2011.

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 2.236/2011, nos termos 
do Parecer Vencedor do Relator, Deputado Guilherme 
Campos. O parecer do Deputado João Maia passou a 
constituir Voto em Separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ângelo Agnolin – Presidente, Marcelo Matos e 

Sueli Vidigal – Vice-Presidentes, Antonio Balhmann, 
Carlos Roberto, Fabio Reis, Guilherme Campos, João 
Maia, José Augusto Maia, Renato Molling, Renzo Braz, 
Ronaldo Zulke, Rosinha da Adefal, Afonso Florence, 
Carlos Brandão, Fernando Torres, Odair Cunha e Ota-
vio Leite. 

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – 
Deputado Ângelo Agnolin, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
JOÃO MAIA

I – Relatório

O projeto de lei epigrafado pretende alterar a re-
dação do caput do art. 6º da lei de criação do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e inserir 
um parágrafo único neste artigo para estabelecer que 
os exames de pedidos de patente de invenção e de 
modelo de utilidade serão realizados por um trio de 
examinadores.

A determinação atual do caput do art. 6º é que 
o “Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atri-
buições e funcionamento dos diversos órgãos do INPI 
(...)”, à qual se acrescenta a ressalva “observado o 
disposto no parágrafo único deste artigo.”. Já o pará-
grafo único pretendido obriga a realização do exame 
por três técnicos.

Explica o Autor que a proposição tem o objetivo 
de contribuir para a celeridade e qualidade dos exames 
de pedido de patente, cujo prazo é de cerca de sete 
anos. Acrescenta que o exame realizado por três téc-
nicos pode levar a resultado diverso daquele em que 
apenas um especialista opina e contribuir para maior 
rapidez da análise.

A proposição foi despachada a esta Comissão 
para exame de mérito, onde, no prazo regimental, não 
foram apresentadas emendas. 

II – Voto 

A nova prática operacional para análise e con-
cessão de patentes ora proposta contém a inegável 
vantagem da pluralidade de opiniões técnicas a res-
peito de uma invenção que pretende solucionar um 
dado problema. Tal pluralidade contribui para a quali-
dade dos exames realizados pelo INPI à medida que 
agrega densidade intelectual nas ponderações de as-
pectos subjetivos que se apresentam em análise desta 
natureza. Outrossim, pode contribuir para a conclusão 
mais rápida do exame, seja pela contribuição na per-
cepção de que a alegada invenção carece de ativida-
de inventiva, seja, ao contrário, na percepção de que 
haja atividade inventiva incremental. Assim, tanto para 
o indeferimento como para a concessão mais rápida 
do privilégio, o exame conjunto parece-nos vantajoso.

Do ponto de vista econômico, exames com maior 
densidade técnica e desfecho mais rápido proporcio-
nam um ambiente favorável para investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas 
industriais, o que gera criação de novas tecnologias 
patenteáveis e posteriores explorações do objeto. Des-
te modo, a proposição em análise afeta positivamente 
o desenvolvimento econômico do País.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.236, de 2011. 

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado João Maia.

PROJETO DE LEI Nº 2.557-A, DE 2011 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Institui o Código de Defesa do Contri-
buinte brasileiro; tendo parecer da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação, com substitutivo 
(relatora: DEP. GORETE PEREIRA).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público;  Finanças 
E Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e  Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
De Administração e Serviço Público

I – Relatório

Apresentado pelo Deputado Laercio Oliveira, o 
Projeto de Lei nº 2.557, de 2011, tem como objetivo ins-
tituir o Código de Defesa do Contribuinte brasileiro.

As razões que orientam a proposição, constantes 
de sua Justificação, são as seguintes:

Apresentamos a presente norma com o intuito 
de instituir, em âmbito nacional, o Código de Defesa 
do Contribuinte, aproveitando como exemplo o texto 
do Código já em vigor no estado de São Paulo. Des-
tacamos que aproveitamos trechos e promovemos al-
terações no que entendemos necessário à elaboração 
de lei ordinária.

Isso porque, conforme o disposto na Constituição 
Federal de 1988, a edição de normas pertinentes à le-
gislação tributária é competência exclusiva à edição 
de lei complementar. E, tendo em vista o fato de que 
a proposição ora editada não trata de normas gerais 
em matéria de legislação tributária, RESSALTAMOS 
QUE ESTA:

NÃO DISPÕE SOBRE criação, majoração, isen-
ção, suspensão, extinção e dispensa de tributos;

NÃO DISPÕE SOBRE definição de competência 
(e os seus limites), fato gerador, base de cálculo, alí-
quota, sujeito ativo e passivo dos tributos;

NÃO DISPÕE SOBRE regras de incidência, obri-
gação, lançamento, crédito, prescrição, decadências e 
distribuição de receitas tributárias;

NÃO DISPÕE SOBRE regras de solidariedade, 
capacidade, domicílio e responsabilidade tributária;
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NÃO DISPÕE SOBRE adequado tratamento tri-
butário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 
cooperativas;

NÃO DISPÕE SOBRE definição de tratamento 
diferenciado e favorecido as microempresas e para 
as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto pre-
visto no art. 155, II, das contribuições previstas no 
art. 195, I, e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se 
refere o art. 239; e

NÃO DISPÕE SOBRE relações jurídicas perti-
nentes aos tributos.

O Projeto de Lei apresentado visa dispor sobre 
a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte 
brasileiro, de forma a coibir ações infundadas, com 
fundamento nos princípios constitucionais de respeito 
à função social das normas tributárias e à dignidade 
humana.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Em acordo com o art. 32, inciso XVIII, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta 
Comissão manifestar-se sobre o mérito da proposição.

Apresentando semelhança com o Código de 
Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Con-
tribuinte brasileiro tem como finalidade promover a 
proteção do contribuinte contra ações arbitrárias 
das autoridades fazendárias, fazendo valer os direi-
tos que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico.

A proposição discrimina os direitos, garantias 
e obrigações do contribuinte, tornando mais clara e 
equilibrada a relação entre o fisco e os cidadãos pa-
gadores de tributos.

O Projeto de Lei nº 2.557, de 2011, também es-
tabelece os deveres da Administração Fazendária e 
prescreve a criação do Conselho Federal de Defesa 
do Contribuinte – CODECON.

Todas essas providências recomendam a apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.557, de 2011.

Registramos, para finalizar, que estamos apre-
sentando Substitutivo que aperfeiçoa diversos pontos 
da proposição original.

Assim, por todo o exposto, manifestamo-nos 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.557, de 2011, 
nos termos do Substitutivo, com fundamento no art. 
129, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2012. – Depu-
tada Gorete Pereira, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 2.557, DE 2011

Institui o Código de Defesa do Contri-
buinte brasileiro.

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei é editada para instituir o Código 
de Defesa do Contribuinte, regulando direitos, garan-
tia s e obrigações do contribuinte, em todo território 
nacional, os deveres da Administração Fazendária e 
dispondo sobre a criação do Sistema Nacional de De-
fesa do Contribuinte.

Parágrafo único. A presente norma é editada em 
atendimento aos princípios relativos à ordem econômica, 
à função social da legislação tributária e o respeito à dig-
nidade humana, preconizados pela Constituição Federal.

Art. 2º São objetivos do presente Código:
I – promover o bom relacionamento entre o fisco e o 

contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo 
e na parceria, visando a fornecer aos entes federados os 
recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições;

II – proteger o contribuinte contra o exercício 
abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar 
tributo instituído em lei;

III – assegurar a ampla defesa dos direitos do 
contribuinte no âmbito do processo administrativo-fiscal 
em que tiver legítimo interesse;

IV – prevenir e reparar os danos decorrentes de 
abuso de poder por parte do Estado na fiscalização, no 
lançamento e na cobrança de tributos de sua competência;

V – assegurar a adequada e eficaz prestação 
de serviços gratuitos de orientação aos contribuintes;

VI – assegurar a manutenção e apresentação de 
bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, papéis, 
programas de computador ou arquivos eletrônicos a eles 
relativos, com base no regular exercício da fiscalização.

Art. 3º Para efeito do disposto neste Código, 
contribuinte é a pessoa natural ou jurídica a quem a 
lei determine o cumprimento de obrigação tributária.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, as 
disposições deste Código a qualquer pessoa, física 
ou jurídica, privada ou pública que, mesmo não sendo 
contribuinte, relacionar-se com a Administração Pública 
em sua atividade de fiscalização e cobrança de tributos.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos, Garantias e Obrigações  

do Contribuinte

Art. 4º São direitos do contribuinte:
I – o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos 

e unidades fazendários;
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II – a igualdade de tratamento, com respeito e 
urbanidade, em qualquer repartição pública da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

III – a identificação do servidor nos órgãos públi-
cos e nas ações fiscais;

IV – o acesso a dados e informações, pessoais e 
econômicas, que a seu respeito constem em qualquer 
espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, 
dos órgãos integrantes da Administração Tributária 
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;

V – a eliminação completa do registro de dados 
falsos ou obtidos por meios ilícitos;

VI – a retificação, complementação, esclareci-
mento ou atualização de dados incorretos, incomple-
tos, dúbios ou desatualizados;

VII – a obtenção de certidão sobre atos, contra-
tos, decisões ou pareceres constantes de registros ou 
autos de procedimentos de seu interesse em poder da 
Administração Pública, salvo se a informação solicita-
da estiver protegida por sigilo, observada a legislação 
pertinente;

VIII – a efetiva educação tributária e a orientação 
sobre procedimentos administrativos;

IX – a apresentação de ordem de fiscalização 
ou outro ato administrativo, autorizando a execução 
de auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer 
outros procedimentos determinados pela administra-
ção tributária;

X – o recebimento de comprovante descritivo dos 
bens, mercadorias, livros, documentos, impressos, pa-
péis, programas de computador ou arquivos eletrôni-
cos entregues à fiscalização ou por ela apreendidos;

XI – a recusa a prestar informações por requisi-
ção verbal, se preferir notificação por escrito;

XII – a faculdade de cumprir as obrigações aces-
sórias relativas à prestação de informações previstas 
na legislação, bem como as notificações relativas à 
prestação de informações ou ao fornecimento de regis-
tros fiscais e contábeis, mediante o envio de arquivos 
eletrônicos a endereços virtuais da Secretaria da Fa-
zenda, de propriedade do ente federado responsável 
tributário, criados especialmente para essa finalidade, 
segundo a disciplina pertinente;

XIII – a informação sobre os prazos de pagamento 
e reduções de multa, quando autuado;

XIV – a não-obrigatoriedade de pagamento ime-
diato de qualquer autuação e o exercício do direito de 
defesa, se assim o desejar;

XV – a faculdade de se comunicar com seu advo-
gado ou entidade de classe quando sofrer ação fiscal, 
sem prejuízo da continuidade desta;

XVI – a ciência formal da tramitação de proces-
so administrativo-fiscal de que seja parte, a vista do 

mesmo no órgão ou repartição fiscal e a obtenção de 
cópias dos autos, mediante ressarcimento dos custos 
da reprodução;

XVII – a preservação, pela administração tributá-
ria, do sigilo de seus negócios, documentos e opera-
ções, exceto nas hipóteses previstas na lei;

XVIII – o encaminhamento, sem qualquer ônus, 
de petição contra ilegalidade ou abuso de poder ou 
para defesa de seus direitos;

XIX – o ressarcimento por danos causados por 
agente público, agindo na qualidade de agente de fis-
calização tributária;

XX – o direito de participação na primeira instân-
cia do processo administrativo fiscal;

XXI – o direito à defesa oral perante as delegacias 
regionais de julgamento da receita federal;

XXII – o direito à utilização de meios eletrônicos 
que facilitem o exercício das obrigações de contribuinte 
e acompanhamento do processo administrativo fiscal.

Parágrafo único. O direito de que trata o inciso XIX 
poderá ser exercido por entidade associativa, quando 
expressamente autorizada por seu estatuto, ou sindi-
cato, em defesa dos interesses coletivos ou individuais 
de seus membros.

Art. 5º São garantias do contribuinte, conforme 
o disposto no Código Tributário Nacional e em leis 
correlatas:

I – a exclusão da responsabilidade pelo pagamen-
to de tributo e de multa não previstos em lei;

II – a faculdade de corrigir obrigação tributária, 
antes de iniciado o procedimento fiscal, mediante pré-
via autorização do fisco e observada a legislação apli-
cável, em prazo compatível e razoável;

III – a presunção relativa da verdade nos lança-
mentos contidos em seus livros e documentos contá-
beis ou fiscais, quando fundamentados em documen-
tação hábil;

IV – a obediência aos princípios do contraditório, 
da ampla defesa e da duplicidade de instância no con-
tencioso administrativo-tributário, assegurada, ainda, a 
participação paritária dos contribuintes no julgamento 
do processo na instância colegiada;

V – a liquidação antecipada, total ou parcial, do 
crédito tributário parcelado, com redução proporcio-
nal dos juros e demais acréscimos incidentes sobre a 
parcela remanescente;

VI – a fruição de benefícios e incentivos fiscais 
ou financeiros, bem como o acesso a linhas oficiais de 
crédito e a participação em licitações, independente-
mente da existência de processo administrativo ou ju-
dicial pendente, em matéria tributária, sem prejuízo do 
disposto no artigo 206, do Código Tributário Nacional;
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VII – a existência e aplicação de um controle 
social na gestão tributária, efetuado por um órgão pa-
ritário independente, constituído com representantes 
do governo e da sociedade, essencial à manutenção 
do equilíbrio nas relações tributárias.

Parágrafo único. Quando a correção de obriga-
ção tributária a que se refere o inciso II implicar em 
reconstituição da escrituração fiscal, o prazo para tal 
correção não será inferior a 60 (sessenta) dias.

Art. 6º São obrigações do contribuinte:
I – o tratamento, com respeito e urbanidade, aos 

funcionários da administração fazendária do Estado;
II – a identificação do titular, sócio, diretor ou re-

presentante nas repartições administrativas e fazen-
dárias e nas ações fiscais;

III – o fornecimento de condições de segurança 
e local adequado em seu estabelecimento, para a exe-
cução dos procedimentos de fiscalização;

IV – a apuração, declaração e recolhimento do 
imposto devido, na forma prevista na legislação;

V – a apresentação em ordem, quando solici-
tados, no prazo estabelecido na legislação, de bens, 
mercadorias, informações, livros, documentos, impres-
sos, papéis, programas de computador ou arquivos 
eletrônicos;

VI – a manutenção em ordem, pelo prazo previs-
to na legislação, de livros, documentos, impressos e 
registros eletrônicos relativos ao imposto;

VII – a manutenção, junto à repartição fiscal, de 
informações cadastrais atualizadas relativas ao esta-
belecimento, titular, sócios ou diretores.

Parágrafo único. Relativamente ao inciso VII, to-
mando conhecimento de verdade diversa da consig-
nada nos registros sobre o contribuinte, a autoridade 
fiscal pode efetuar de ofício a alteração da informação 
incorreta, incompleta, dúbia ou desatualizada.

Art. 7º Os direitos, garantias e obrigações pre-
vistos neste Código não excluem outros decorrentes 
de tratados ou convenções, da legislação ordinária e 
complementar, de regulamentos ou outros atos nor-
mativos expedidos pelas autoridades competentes, 
bem como os que derivem da analogia e dos princí-
pios gerais do direito.

CAPÍTULO III 
Dos Deveres da Administração Fazendária

Art. 8º A Administração Fazendária atuará em 
obediência aos princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalida-
de, interesse público, eficiência e motivação dos atos 
administrativos.

Art. 9º Os bens, mercadorias, livros, documentos, 
impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas 

de computador apreendidos ou entregues pelo contri-
buinte, excetuados aqueles que constituam prova de 
infração à legislação tributária, serão devolvidos após 
finalização da fiscalização ou do processo adminis-
trativo-fiscal.

Parágrafo único. Mediante requisição, serão for-
necidas ao contribuinte cópias de livros, documentos, 
impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas 
de computador apreendidos ou entregues que, em vir-
tude da exceção disposta no caput deste artigo, devam 
permanecer em poder do ente fiscalizador.

Art. 10. Responder a consulta escrita relativa a tri-
buto, que contenha dados exatos e verdadeiros, desde 
que esta não seja meramente protelatória e tenha sido 
formulada antes do início de processo administrativo-
-fiscal, será dada no prazo de 30 (trinta) dias após a 
entrega do pedido devidamente instruído.

§ 1º As diligências ou os pedidos de informação 
solicitados pelo órgão fazendário responsável pela 
resposta suspenderão, até o respectivo atendimento, 
o prazo de que trata este artigo.

§ 2º A consulta que tratar de exigência de tributo, 
se este for considerado devido, não afasta a incidência 
de correção monetária ou outra forma de atualização e 
dos demais acréscimos previstos na legislação, dispen-
sada a exigência de multa de mora e juros moratórios, 
se formulada no prazo previsto para o recolhimento 
normal do tributo.

Art. 11. As certidões serão fornecidas no prazo 
de 10 (dez) dias úteis após a formalização do pedido 
devidamente instruído, vedada, em qualquer caso, a 
exigência de requisitos não previstos ou amparados 
em lei.

Art. 12. A certidão negativa fornecida pela Fazen-
da Pública será entregue ainda que dela conste a exis-
tência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou 
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 13. A constatação de prática de ato ilegal 
por parte dos órgãos fazendários não afastará a res-
ponsabilidade funcional da autoridade que àquele te-
nha dado causa, ainda que agindo por delegação de 
competência.

CAPÍTULO IV 
Do Sistema Federal de Defesa do Contribuinte

Art. 14. Fica instituído o Sistema Federal de De-
fesa do Contribuinte constituído pelo Conselho Fede-
ral de Defesa do Contribuinte – CODECON, órgão de 
composição paritária, integrado por representantes 
dos poderes públicos e de entidades empresariais e 
de classe, com atuação na defesa dos interesses dos 
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contribuintes, na forma desta lei, a ser criado e insta-
lado à ordem e a cargo do Poder Executivo Federal.

Art. 15. Integram o CODECON:
I – o Congresso Nacional;
II – a Confederação Nacional do Comércio;
III – a Confederação Nacional da Indústria;
IV – a Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras;
V – a Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil;
VI – a Confederação Nacional do Turismo;
VII – a Confederação Nacional dos Transportes;
VIII – o Serviço Nacional de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE;
IX – a Ordem dos Advogados do Brasil;
X – o Conselho Federal de Contabilidade;
XI – o Ministério da Fazenda;
XII – a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
XIII – o Ministério da Justiça;
XIV – o Ministério da Defesa;
XV – a Casa Civil.
§ 1º Os integrantes do CODECON terão o direito 

de indicar um membro titular e um membro suplente 
para a respectiva composição.

§ 2º Os representantes indicados na forma do 
parágrafo anterior serão nomeados pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, por meio de publicação no Diário 
Oficial da União.

§ 3º Os membros do CODECON não serão re-
munerados e suas funções são consideradas como 
serviço público relevante.

Art. 16. São atribuições do CODECON:
I – planejar, elaborar, propor, coordenar e exe-

cutar a política nacional de proteção ao contribuinte;
II – receber, analisar e dar seguimento a recla-

mações encaminhadas por contribuinte;
III – receber, analisar e responder consultas ou 

sugestões encaminhadas por contribuinte;
IV – prestar orientação permanente ao contri-

buinte sobre os seus direitos e garantias;
V – informar, conscientizar e motivar o contribuin-

te, através dos meios de comunicação;
VI – orientar sobre procedimentos para apuração 

de faltas contra o contribuinte.
Parágrafo único. No prazo de 180 (cento e oi-

tenta) dias contados da data da publicação desta lei, 
os representantes das entidades mencionadas neste 
artigo reunir-se-ão para escolher o Presidente, o Vice-
-Presidente e o Secretário do CODECON, bem como 
para elaborar e aprovar o seu regimento.

Art. 17. Constatada infração ao disposto neste 
Código, o contribuinte poderá apresentar ao CODE-
CON reclamação fundamentada e instruída.

§ 1º Julgada procedente a reclamação do contri-
buinte, o CODECON, com vistas a coibir novas infra-
ções ao disposto neste Código ou a garantir o direito do 
contribuinte, representará contra o servidor responsá-
vel ao órgão competente, devendo ser imediatamente 
aberta sindicância ou processo administrativo discipli-
nar, assegurada ao indiciado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às entida-
des de classe, associações e cooperativas de contri-
buintes, que poderão agir em nome coletivo na defesa 
dos direitos de seus associados.

Art. 18. Cabe ao Ministério da Fazenda:
I – implantar, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias contados da data de publicação desta lei, um ser-
viço gratuito e permanente de orientação e informação 
ao contribuinte;

II – realizar, anualmente, no âmbito da Casa Ci-
vil, campanha educativa com o objetivo de orientar o 
contribuinte sobre seus direitos e deveres;

III – implantar programa permanente de educação 
tributária, bem como programa permanente de treina-
mento para os servidores das áreas de arrecadação 
e fiscalização.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2012. – Depu-
tada Gorete Pereira, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo o Projeto de 
Lei nº 2.557/2011, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Gorete Pereira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santiago – Presidente, Laercio Oliveira 

– Vice-Presidente, Assis Melo, Alex Canziani, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Augusto Coutinho, Chi-
co Lopes, Dalva Figueiredo, Daniel Almeida, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Flávia Morais, Isaias Silvestre, 
Luciano Castro, Major Fábio, Paulo Rubens Santiago, 
Policarpo, Ronaldo Nogueira, Sandro Mabel e Sebas-
tião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 27 de março de 2013. – 
Deputado Roberto Santiago, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.667-A, DE 2011 
(Do Sr. Artur Bruno)

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, que dispõe sobre o atendimento 
da alimentação escolar e do Programa Di-
nheiro Direto na Escola aos alunos da edu-
cação básica; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relatora: DEP. FLÁ-
VIA MORAIS).

Despacho: Às Comissões de:  Trabalho, 
de Administração e Serviço Público;   Educa-
ção e  Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Apresentado pelo Deputado Artur Bruno, o Projeto 
de Lei nº 2.667, de 2011, tem como finalidade confe-
rir maior transparência à aplicação de recursos do 
programa Dinheiro Direto na Escola, aumentando 
o controle social sobre a aplicação desses recursos.

Nesse contexto, ao alterar o texto original da Lei 
nº 11.977, de 16 de junho de 2009, que regula o pro-
grama Dinheiro Direto na Escola, a proposição esta-
belece as seguintes providências:

Permite que membros dos Poderes Legislativos 
solicitem documentos relacionados com a prestação 
de contas do programa.

Determina a divulgação pela internet dos cardá-
pios escolares, englobando quantidades e espécies 
de produtos adquiridos e distribuídos por cada escola.

Inclui novos representantes no Conselho de Ali-
mentação Escolar.

Determina a divulgação prévia dos repasses fi-
nanceiros, identificando cada escola beneficiada.

Aberto o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Em conformidade com o art. 32, inciso XVIII, 
alínea “o” do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, cabe a esta Comissão manifestar-se sobre 
o mérito da proposição.

O aumento do controle social pode ser apontado 
como fator que confere maior densidade ao regime de-
mocrático. Com efeito, se o povo é o detentor original 
do poder político, o aumento da sua participação 

no controle dos gastos públicos demonstra-se co-
erente com a democracia.

O projeto de Lei nº 2.2667, de 2011, contribui 
para ampliar o controle da sociedade sobre a gestão 
financeira e, também, alimentar do programa Dinheiro 
na Escola, o que conferirá maior qualidade aos gastos 
públicos destinados a esse programa.

A gestão pública moderna, coerente com o Estado 
Democrático de Direito, exige legalidade, publicidade, 
moralidade e eficiência. Dessa forma, a finalidade da 
proposição apresenta estrita coerência com esses prin-
cípios, merecendo aprovação pelo Congresso Nacional.

Em razão dessas considerações, nosso posi-
cionamento é pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.667, de 2011.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2012. – Depu-
tada Flávia Morais, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.667/2011, 
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Flávia 
Morais.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santiago – Presidente, Laercio Oliveira 

– Vice-Presidente, Assis Melo, Alex Canziani, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Augusto Coutinho, Chi-
co Lopes, Dalva Figueiredo, Daniel Almeida, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Flávia Morais, Isaias Silvestre, 
Luciano Castro, Major Fábio, Paulo Rubens Santiago, 
Policarpo, Ronaldo Nogueira, Sandro Mabel e Sebas-
tião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 27 de março de 2013. – 
Deputado Roberto Santiago, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.788-A, DE 2012 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 450/11  
OFÍCIO Nº 767/12- SF

Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 (Código de Defesa do Consu-
midor), para garantir a facilitação de atendi-
mento do consumidor por órgãos públicos 
de proteção e defesa por meio da internet; 
tendo parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação (relator: DEP. ROGÉRIO 
PENINHA MENDONÇA).

Despacho: Às Comissões de: Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; De-
fesa do Consumidor; e  Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.788, de 2012, do Senado 
Federal (Origem: PLS 540/2011), pretende alterar o 
Código de Defesa do Consumidor, estabelecido pela 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, de modo a 
facilitar o atendimento do consumidor por órgãos pú-
blicos de proteção e defesa por meio da internet. Para 
tanto, a proposição altera os arts. 4º, 5º, 6º, e 55 da 
referida Lei para, em termos gerais, incentivar a imple-
mentação de atendimento à distância pelos serviços 
públicos de proteção e defesa do consumidor.

Inicialmente, a proposição havia sido distribuída 
apenas para as Comissões de Defesa do Consumidor 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Contudo, 
em atendimento ao Requerimento nº 5.652, de 2012, 
do ilustre Deputado Paes Landim, o nobre Presidente 
desta Casa deferiu pedido de revisão do despacho ini-
cial, para nele incluir, nos termos do art. 141 do RICD, 
esta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 

O projeto está sujeito à apreciação conclusiva 
pelas comissões. Ao fim do prazo regimental de cinco 
sessões, não havia emendas apresentadas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 3.788, de 2012, do Senado 
Federal e de autoria da nobre Senadora Lúcia Vânia, 
altera os arts. 4º, 5º, 6º e 55 da Lei nº 8.078, de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), para facilitar o 
atendimento do consumidor por órgãos públicos de 
proteção e defesa do consumidor. Com tais altera-
ções, pretende-se modernizar o atendimento do pú-
blico pelos órgãos de defesa do consumidor, por meio 
da disponibilização de novos canais de comunicação 
que inexistiam à época da promulgação do Código. 
Assim, seria possível utilizar os mais modernos meios 
de comunicação – inclusive e, principalmente, a inter-
net – para enviar e acompanhar o processamento de 
reclamações contra fornecedores de produtos e ser-
viços nos órgãos de defesa do consumidor.

Ao art. 4º da Lei, trecho em que se trata da Política 
Nacional das Relações de Consumo, seria acrescen-
tada a alínea “e” ao seu inciso II, de modo a garantir a 
facilitação de acesso aos órgãos públicos de proteção 
e defesa do consumidor, mediante o emprego perma-
nente de novas tecnologias de telecomunicações e 
informações. Também passaria a constar do mesmo 

art. 4º um inciso IX, para prever um incentivo à imple-
mentação de atendimento à distância pelos serviços 
públicos de proteção e defesa do consumidor.

Já na redação do art. 5º, a alteração seria o acrés-
cimo de um inciso VI, para do mesmo modo prever a 
disponibilização de canais de atendimento à distância, 
previsão similar à que se pretende acrescentar ao art. 
6º, por meio do inciso XI. Finalmente, a proposição 
pretende alterar a redação do § 4º do art. 55, preven-
do que os órgãos oficiais poderão expedir notificações 
também por meios eletrônicos aos fornecedores.

Como se pode depreender deste breve resumo 
do Projeto de Lei nº 3.788, de 2012, as alterações por 
ele propostas têm como objetivo primordial moder-
nizar as relações entre consumidores e seus órgãos 
de defesa, de modo a disponibilizar novos canais de 
atendimento mais modernos, eficazes e de baixo custo 
de manutenção. Com a introdução de atendimento por 
meio das tecnologias da informação e comunicações, 
por certo tanto o consumidor quanto os próprios ór-
gãos de defesa saem ganhando, tendo em vista que 
tais tecnologias não apenas democratizam o acesso 
do cidadão ao sistema de defesa do consumidor, como 
também ensejam uma melhoria de eficiência dos pró-
prios sistemas de atendimento ao cidadão.

Ademais, é importante lembrar que o acesso à 
internet está cada vez mais presente na vida cotidiana 
dos brasileiros. Segundo dados de um estudo recente 
publicado pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (CETIC.br), no ano 
de 2011 mais de 53% da população brasileira tinha 
acesso à internet. Além disso, aproximadamente 45% 
dos brasileiros já utilizam a grande rede de forma co-
tidiana. Portanto, iniciativas como as previstas na pro-
posição que aqui relatamos contribuem sobremaneira 
para ampliar o acesso aos serviços públicos, consoli-
dando assim uma política de governo eletrônico que 
sem dúvida se faz necessária para o aprimoramento 
da prestação desses serviços.

Desse modo, nosso voto é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 3.788, de 2012, do Senado Federal.

Sala da Comissão, 11 de março de 2013. – 
Deputado Rogério Peninha Mendonça, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.788/2012, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Rogério 
Peninha Mendonça.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Abi-Ackel – Presidente, Nelson Marche-

zan Junior e Jorge Bittar – Vice-Presidentes, Anto-
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nio Imbassahy, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, 
João Arruda, Leomar Quintanilha, Luciana Santos, 
Luiza Erundina, Margarida Salomão, Missionário José 
Olimpio, Newton Lima, Paulo Teixeira, Rogério Peni-
nha Mendonça, Sandro Alex, Colbert Martins, Duarte 
Nogueira, Fábio Ramalho, Francisco Floriano, Izalci, 
José Rocha, Márcio Marinho, Onofre Santo Agostini, 
Roberto Teixeira e Ronaldo Fonseca.

Sala da Comissão, 27 de março de 2013. – 
Deputado Paulo Abi-Ackel, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.539-A, DE 2012 
(Do Sr. Claudio Cajado)

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, para caracterizar como improbidade 
administrativa a descontinuidade imotiva-
da de projetos e programas iniciados em 
gestões anteriores; tendo parecer da Co-
missão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relatora: 
DEP. FLÁVIA MORAIS).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
De Administração e Serviço Público e  Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Apresentado pelo Deputado Claudio Cajado, o 
Projeto de Lei n° 4.539, de 2012, tem como finalidade 
incluir no rol de condutas sujeitas às sanções da 
Lei de Improbidade Administrativa a descontinui-
dade imotivada de projetos e programas iniciados 
em gestões anteriores.

A Justificação do Projeto de Lei n°4.539, de 
2012, apresenta as razões que motivam a apresenta-
ção de proposição:

O desenvolvimento tecnológico no setor das co-
municações permitiu um grande aumento da velocidade 
do tráfego de informações, bem como a facilidade de 
acesso às mesmas. Tal fenômeno tecnológico implicou 
diversos fenômenos sociais. As pessoas passaram a 
se comunicar mais e tomar mais conhecimento da ges-
tão pública, tornando-se cidadãos mais conscientes e 
críticos em relação aos seus representantes, tanto na 
esfera legislativa como na esfera executiva.

Hoje, não é difícil encontramos livros publicados 
ou sítios na internet sobre o tema “gestão pública e so-
ciedade”. A sociedade moderna tem, a cada dia, par-

ticipado mais da gestão pública, exigindo o uso mais 
transparente e criterioso do dinheiro público.

Neste sentido, a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 
1992 – Lei da Improbidade Administrativa – representou 
um grande avanço, estabelecendo pena para o mau 
gestor, entendido pela lei como aqueles cuja ação im-
porte em enriquecimento ilícito em razão do exercício 
de cargo público, cause lesão ao erário, mesmo por 
omissão, ou atente contra os princípios da adminis-
tração pública.

Podemos avançar ainda mais, e essa é a inten-
ção do que propomos. O projeto prevê o acréscimo de 
um inciso ao art. 11 da Lei n° 8.429/92 para tipificar 
como improbidade administrativa e descontinuidade 
imotivada tecnicamente dos programas e projetos da 
gestão anterior.

Devemos dar uma basta para o mau uso do di-
nheiro público, impedindo que os novos gestores elei-
tos, por rações meramente políticas, descontinuem as 
ações administrativas de seus antecessores. Não há 
dúvidas que tal comportamento prejudica a população, 
ao interromper projetos fundamentais para o desen-
volvimento econômico-social dos Estados Municípios.

Por se tratar de proposição sujeita à apreciação 
do Plenário, não foi cumprido prazo para apresenta-
ção de emendas.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Em conformidade com o art. 32, inciso XVIII, 
alínea “o”, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, cabe a esta Comissão manifestar-se sobre 
o mérito da proposição.

O grande avanço que a proposição preconiza é a 
continuidade de políticas públicas, de extrema im-
portância para a sociedade brasileira, sem interrup-
ções de natureza meramente políticas e imotivadas.

A sociedade brasileira está cansada de ver obras 
abandonadas, hospitais sem utilização, escolas sem 
equipamentos mínimos e tantas outras aberrações 
praticadas com o dinheiro do contribuinte.

O Projeto de Lei n° 4.539, de 2012, visa impedir 
a paralização de projetos e de programas em face 
de mudanças governamentais, sujeitando, nesses 
casos, os responsáveis às sanções da Lei de Impro-
bidade Administrativa.

A gestão pública moderna, coerente com o Estado 
Democrático de Direito, exige legalidade, publicidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência. Dessa forma, 
a finalidade da proposição apresenta estrita coerên-
cia com esses princípios, merecendo aprovação pelo 
Congresso Nacional.
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Em razão dessas considerações, nosso posi-
cionamento é pela aprovação do Projeto de Lei n° 
4.539, de 2012.

Sala da Comissão, de de 2013. – Deputada 
Flávia Morais, Relatora.

 III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 4.539/2012, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Flávia Morais. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Santiago – Presidente, Laercio Oliveira 
– Vice-Presidente, Assis Melo, Alex Canziani, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Augusto Coutinho, Chi-
co Lopes, Dalva Figueiredo, Daniel Almeida, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Flávia Morais, Isaias Silvestre, 
Luciano Castro, Major Fábio, Paulo Rubens Santiago, 
Policarpo, Ronaldo Nogueira, Sandro Mabel e Sebas-
tião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, em 27 de março de 2013. – 
Deputado Roberto Santiago, Presidente.

SEÇÃO II
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1º Suplente de Secretário: 
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2º Suplente de Secretário: 
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3º Suplente de Secretário: 
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4º Suplente de Secretário: 
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LÍDERES E VICE-LÍDERES 

Liderança do Governo 
Líder: ARLINDO CHINAGLIA 

Vice-Líderes: 
Osmar Serraglio, Luciano Castro, Alex Canziani, José Guimarães, 
Waldir Maranhão, Hugo Leal, Rebecca Garcia (Licenciado) e 
Henrique Fontana. 

Liderança da Minoria 
Líder: NILSON LEITÃO 

Vice-Líderes: 
Felipe Maia, Arnaldo Jordy, Antonio Imbassahy, Luiz Fernando 
Machado, Emanuel Fernandes e Walter Feldman. 

PT 
Líder: JOSÉ GUIMARÃES 

Vice-Líderes: 
Valmir Assunção, Sibá Machado, Luiz Couto, Bohn Gass, Amauri 
Teixeira, Fernando Ferro, Vanderlei Siraque, Weliton Prado, 
Afonso Florence, Benedita da Silva, Erika Kokay, Eudes Xavier, 
Fátima Bezerra, Jorge Bittar, Josias Gomes, Marcon, Margarida 
Salomão, Pedro Uczai, Policarpo, Vicentinho, Zé Geraldo e Zeca 
Dirceu. 

PMDB 
Líder: EDUARDO CUNHA 

Vice-Líderes: 
Marcelo Castro (1º Vice), Darcísio Perondi, Edinho Araújo, Edinho 
Bez, Mauro Benevides, Marllos Sampaio, Lucio Vieira Lima, 

Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Fabio Trad, Edio Lopes, 
Colbert Martins, Danilo Forte, Júnior Coimbra, Manoel Junior, 
Alexandre Santos, Leonardo Picciani e Marcelo Almeida. 

PSDB 
Líder: CARLOS SAMPAIO 

Vice-Líderes: 
João Campos (1º Vice), Domingos Sávio, Vanderlei Macris, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Cesar Colnago, Izalci, Andreia 
Zito, Alexandre Toledo, Eduardo Barbosa, Nilson Pinto, Pinto 
Itamaraty, Raimundo Gomes de Matos, Vaz de Lima e Ricardo 
Tripoli. 

PSD 
Líder: EDUARDO SCIARRA 

Vice-Líderes: 
Eleuses Paiva (1º Vice), Guilherme Campos, Heuler Cruvinel, 
Hugo Napoleão, Moreira Mendes, Edson Pimenta, Sergio Zveiter, 
Irajá Abreu, Marcos Montes, Silas Câmara, Homero Pereira e 
Onofre Santo Agostini. 

Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB 
Líder: ANTHONY GAROTINHO 

Vice-Líderes: 
Bernardo Santana de Vasconcellos (1º Vice), Laercio Oliveira, 
Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Wellington Roberto, Milton 
Monti, Wellington Fagundes, Lourival Mendes, Lincoln Portela, 
Paulo Feijó e Anderson Ferreira. 

PP 
Líder: ARTHUR LIRA 

Vice-Líderes: 
Roberto Britto (1º Vice), Carlos Magno, Dilceu Sperafico, 
Esperidião Amin, Iracema Portella, Luis Carlos Heinze, Renato 
Molling, Renzo Braz, Sandes Júnior, Toninho Pinheiro e Roberto 
Balestra. 

DEM 
Líder: RONALDO CAIADO 

Vice-Líderes: 
Mendonça Filho (1º Vice), Abelardo Lupion, Alexandre Leite, 
Professora Dorinha Seabra Rezende , Mendonça Prado, Onyx 
Lorenzoni, Rodrigo Maia, Efraim Filho, Lira Maia, Mandetta e 
Marcio Junqueira . 

PSB 
Líder: BETO ALBUQUERQUE 

Vice-Líderes: 
Glauber Braga (1º Vice), Paulo Foletto, Antonio Balhmann, 
Valtenir Pereira, Luiza Erundina, Severino Ninho e Isaias 
Silvestre. 

PDT 
Líder: ANDRÉ FIGUEIREDO 

Vice-Líderes: 
Salvador Zimbaldi (1º Vice), Miro Teixeira, Félix Mendonça Júnior, 
Enio Bacci, Flávia Morais, João Dado e Paulo Pereira da Silva. 

Bloco PPS, PV 
Líder:  
PTB 

Líder: JOVAIR ARANTES 
Vice-Líderes: 
Antonio Brito (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá e Josué Bengtson. 

PSC 
Líder: ANDRE MOURA 



Vice-Líderes: 
Leonardo Gadelha (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca e Nelson 
Padovani. 

PCdoB 
Líder: MANUELA D'ÁVILA 

Vice-Líderes: 
Alice Portugal (1º Vice), Osmar Júnior, Assis Melo e Luciana 
Santos. 

PRB 
Líder: GEORGE HILTON 

Vice-Líderes: 
Jhonatan de Jesus (1º Vice), Cleber Verde e Márcio Marinho. 
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PSOL 
Líder: IVAN VALENTE 

Vice-Líderes: 
Jean Wyllys. 

PMN 
Repr.: DR. CARLOS ALBERTO 

PEN 
Repr.: FERNANDO FRANCISCHINI 

Líderes de Partidos 
que participam de Bloco Parlamentar 

PR 
Líder: ANTHONY GAROTINHO 

PPS 
Líder: RUBENS BUENO 

PV 
Líder: SARNEY FILHO 

PTdoB 
Repr.: ROSINHA DA ADEFAL 

PRP 
Repr.: CHICO DAS VERDURAS 

PSL 
Repr.: DR. GRILO 

PHS 
Repr.: JOSÉ HUMBERTO 

PRTB 
Repr.: AUREO 

  



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

Roraima 

Chico das Verduras - PRP 
Edio Lopes - PMDB 
Jhonatan de Jesus - PRB 
Luciano Castro - PR 
Marcio Junqueira - DEM 
Paulo Cesar Quartiero - DEM 
Raul Lima - PSD 
Urzeni Rocha - PSDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 
Davi Alcolumbre - DEM 
Evandro Milhomen - PCdoB 
Fátima Pelaes - PMDB 
Janete Capiberibe - PSB 
Luiz Carlos - PSDB 
Sebastião Bala Rocha - PDT 
Vinicius Gurgel - PR 

Pará 

Arnaldo Jordy - PPS 
Asdrubal Bentes - PMDB 
Beto Faro - PT 
Cláudio Puty - PT 
Dudimar Paxiuba - PSDB 
Elcione Barbalho - PMDB 
Giovanni Queiroz - PDT 
José Priante - PMDB 
Josué Bengtson - PTB 
Lira Maia - DEM 
Lúcio Vale - PR 
Miriquinho Batista - PT 
Nilson Pinto - PSDB 
Wandenkolk Gonçalves - PSDB 
Wladimir Costa - PMDB 
Zé Geraldo - PT 
Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 
Carlos Souza - PSD 
Dr. Luiz Fernando - PSD 
Francisco Praciano - PT 
Henrique Oliveira - PR 
Plínio Valério - PSDB 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Câmara - PSD 

Rondônia 

Anselmo de Jesus - PT 
Carlos Magno - PP 
Marcos Rogério - PDT 
Marinha Raupp - PMDB 
Moreira Mendes - PSD 
Natan Donadon - PMDB 
Nilton Capixaba - PTB 
Padre Ton - PT 

Acre 

Antônia Lúcia - PSC 
Flaviano Melo - PMDB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PV 
Marcio Bittar - PSDB 
Perpétua Almeida - PCdoB 
Sibá Machado - PT 
Taumaturgo Lima - PT 

Tocantins 

Ângelo Agnolin - PDT 
César Halum - PSD 
Irajá Abreu - PSD 
Júnior Coimbra - PMDB 
Leomar Quintanilha - PMDB 
Nilmar Ruiz - PEN 
Osvaldo Reis - PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 
Carlos Brandão - PSDB 
Cleber Verde - PRB 
Costa Ferreira - PSC 
Davi Alves Silva Júnior - PR 
Domingos Dutra - PT 
Francisco Escórcio - PMDB 
Hélio Santos - PSD 
Lourival Mendes - PTdoB 
Nice Lobão - PSD 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto Itamaraty - PSDB 
Professor Setimo - PMDB 
Sarney Filho - PV 
Simplício Araújo - PPS 
Waldir Maranhão - PP 
Weverton Rocha - PDT 
Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 
Aníbal Gomes - PMDB 
Antonio Balhmann - PSB 
Ariosto Holanda - PSB 
Arnon Bezerra - PTB 
Artur Bruno - PT 
Chico Lopes - PCdoB 
Danilo Forte - PMDB 
Edson Silva - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Genecias Noronha - PMDB 
Gera Arruda - PMDB 
Gorete Pereira - PR 
João Ananias - PCdoB 
José Airton - PT 
José Guimarães - PT 
José Linhares - PP 
Manoel Salviano - PSD 
Mário Feitoza - PMDB 
Mauro Benevides - PMDB 
Raimundo Gomes de Matos - PSDB 
Vicente Arruda - PR 



Piauí 

Assis Carvalho - PT 
Hugo Napoleão - PSD 
Iracema Portella - PP 
Jesus Rodrigues - PT 
Júlio Cesar - PSD 
Marcelo Castro - PMDB 
Marllos Sampaio - PMDB 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Júnior - PCdoB 
Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Betinho Rosado - DEM 
Fábio Faria - PSD 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Paulo Wagner - PV 
Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Benjamin Maranhão - PMDB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 
Hugo Motta - PMDB 
Leonardo Gadelha - PSC 
Luiz Couto - PT 
Major Fábio - DEM 
Manoel Junior - PMDB 
Nilda Gondim - PMDB 
Ruy Carneiro - PSDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 
Augusto Coutinho - DEM 
Bruno Araújo - PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca - PSC 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
Severino Ninho - PSB 
Silvio Costa - PTB 
Vilalba - PRB 
Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Alexandre Toledo - PSDB 
Arthur Lira - PP 
Francisco Tenório - PMN 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Paulão - PT 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Fabio Reis - PMDB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
Afonso Florence - PT 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 
Colbert Martins - PMDB 
Daniel Almeida - PCdoB 
Edson Pimenta - PSD 
Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Leão - PP 
José Carlos Araújo - PSD 
José Nunes - PSD 
José Rocha - PR 
Josias Gomes - PT 
Jutahy Junior - PSDB 
Lucio Vieira Lima - PMDB 
Luiz Alberto - PT 
Luiz Argôlo - PP 
Luiz de Deus - DEM 
Marcelo Guimarães Filho - PMDB 
Márcio Marinho - PRB 
Marcos Medrado - PDT 
Mário Negromonte - PP 
Nelson Pellegrino - PT 
Oziel Oliveira - PDT 
Paulo Magalhães - PSD 
Roberto Britto - PP 
Sérgio Brito - PSD 
Valmir Assunção - PT 
Waldenor Pereira - PT 
Zezéu Ribeiro - PT 

Minas Gerais 



Ademir Camilo - PSD 
Aelton Freitas - PR 
Antônio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 
Bonifácio de Andrada - PSDB 
Diego Andrade - PSD 
Dimas Fabiano - PP 
Domingos Sávio - PSDB 
Dr. Grilo - PSL 
Eduardo Azeredo - PSDB 
Eduardo Barbosa - PSDB 
Fábio Ramalho - PV 
Gabriel Guimarães - PT 
George Hilton - PRB 
Geraldo Thadeu - PSD 
Humberto Souto - PPS 
Isaias Silvestre - PSB 
Jaime Martins - PR 
Jairo Ataíde - DEM 
Jô Moraes - PCdoB 
João Bittar - DEM 
João Magalhães - PMDB 
José Humberto - PHS 
Júlio Delgado - PSB 
Lael Varella - DEM 
Leonardo Monteiro - PT 
Leonardo Quintão - PMDB 
Lincoln Portela - PR 
Luis Tibé - PTdoB 
Luiz Fernando Faria - PP 
Marcos Montes - PSD 
Marcus Pestana - PSDB 
Margarida Salomão - PT 
Mário Heringer - PDT 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Nilmário Miranda - PT 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renato Andrade - PP 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Silas Brasileiro - PMDB 
Stefano Aguiar - PSC 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 

Espírito Santo 

Camilo Cola - PMDB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Iriny Lopes - PT 
Lauriete - PSC 
Lelo Coimbra - PMDB 
Manato - PDT 
Paulo Foletto - PSB 
Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 
Alessandro Molon - PT 
Alexandre Santos - PMDB 
Alfredo Sirkis - PV 
Andreia Zito - PSDB 
Anthony Garotinho - PR 
Arolde de Oliveira - PSD 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Celso Jacob - PMDB 
Chico Alencar - PSOL 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Carlos Alberto - PMN 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Eurico Júnior - PV 
Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Fernando Lopes - PMDB 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Jorge Bittar - PT 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Manuel Rosa Neca - PR 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Sergio Zveiter - PSD 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlos Roberto - PSDB 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 



Emanuel Fernandes - PSDB 
Francisco Chagas - PT 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Iara Bernardi - PT 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José Genoíno - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Márcio França - PSB 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
Walter Ihoshi - PSD 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PSDB 
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 

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 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
André Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cida Borghetti - PP 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Nishimori - PSDB 
Marcelo Almeida - PMDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Oliveira Filho - PRB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Ricardo Arruda - PSC 
Rosane Ferreira - PV 
Rubens Bueno - PPS 
Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 



Santa Catarina 

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

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Beto Albuquerque - PSB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Mendes Ribeiro Filho - PMDB 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 
  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Giacobo (PR) 
1º Vice-Presidente: Moreira Mendes (PSD) 
2º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Jesus Rodrigues 
Assis do Couto Josias Gomes 
Beto Faro Padre João 
Bohn Gass Vander Loubet 
Luci Choinacki (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Marcon (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Valmir Assunção (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PMDB  
Celso Maldaner Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 

vaga do PSC
 

Leandro Vilela Edinho Araújo 
Marcelo Castro Lelo Coimbra 

vaga do PT
 

Natan Donadon Leomar Quintanilha 
Odílio Balbinotti Newton Cardoso 
Pedro Chaves 

vaga do PSB
 Silas Brasileiro 

 
Valdir Colatto 

PSDB  
Alexandre Toledo Alfredo Kaefer 
Domingos Sávio 

vaga do PR
 Luiz Carlos 

Duarte Nogueira Wandenkolk Gonçalves 
Luiz Nishimori 1 vaga 
Nilson Leitão 

vaga do PSD
 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSOL
 

 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PCdoB

 Diego Andrade 
Homero Pereira Edson Pimenta 
Junji Abe 

vaga do PRB
 Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

Moreira Mendes Eleuses Paiva 
(Dep. do PMN ocupa a vaga) Heuler Cruvinel 

vaga do PSB
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Irajá Abreu 

 
Marcos Montes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PP  
Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico Arthur Lira 
Luis Carlos Heinze 

vaga do PTB
 Jerônimo Goergen 

Nelson Meurer 
 

Roberto Balestra 
vaga do PR

 
 

PR  
Davi Alves Silva Júnior 

vaga do 

PTdoB
 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Giacobo Lúcio Vale 
vaga do PT

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wellington Fagundes 

vaga do PT
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Wellington Roberto 

 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  
Abelardo Lupion Betinho Rosado 
Jairo Ataíde 

vaga do PSB
 Paulo Cesar Quartiero 

Lira Maia 
vaga do PSB

 
 

Onyx Lorenzoni 
vaga do PDT

 
 

Vitor Penido 
 

PDT  

Giovanni Queiroz Félix Mendonça Júnior 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Giovani Cherini 

vaga do PSOL
 

 
Mário Heringer 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PCdoB
 

PTB  
Josué Bengtson Nelson Marquezelli 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Nilton Capixaba 

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

PSC  
Nelson Padovani (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PRB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PTdoB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PMN  
Francisco Tenório 

vaga do PSD
 

 
PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT) 
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Angelo Vanhoni 
Iara Bernardi Beto Faro 
Jorge Bittar Iriny Lopes 
Margarida Salomão Paulão 
Miriquinho Batista 

vaga do PTdoB
 Paulo Ferreira 

Newton Lima (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Paulo Teixeira 1 vaga 
Sibá Machado 

 
PMDB  

João Arruda Colbert Martins 
Leomar Quintanilha Flaviano Melo 
Marçal Filho Gabriel Chalita 

vaga do PSOL
 

Marcelo Guimarães Filho Hugo Motta 
Paulo Henrique Lustosa 
(Licenciado) 

Manoel Junior 

Rogério Peninha Mendonça Wladimir Costa 
vaga do PT

 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PSDB  
Antonio Imbassahy 

vaga do PP
 Duarte Nogueira 

Bruno Araújo Emanuel Fernandes 
Carlos Sampaio 

vaga do PR
 Izalci 

Nelson Marchezan Junior 1 vaga 
Paulo Abi-ackel 

 
Ruy Carneiro 

 
PSD  



Arolde de Oliveira José Carlos Araújo 
Eliene Lima Júlio Cesar 
Marcelo Aguiar Onofre Santo Agostini 
Silas Câmara Walter Ihoshi 

PP  
Beto Mansur Roberto Teixeira 
Missionário José Olimpio Sandes Júnior 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Dr. Adilson Soares Francisco Floriano 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Rocha 

vaga do PSB
 

1 vaga Milton Monti 

 
Ronaldo Fonseca 

vaga do PDT
 

 
Wellington Fagundes 

PSB  
Abelardo Camarinha Edson Silva 
Ariosto Holanda Pastor Eurico 
Luiza Erundina Paulo Foletto 

vaga do PDT
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  

Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  

Jorge Tadeu Mudalen 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Júlio Campos 

vaga do PSOL
 

 
PDT  

Miro Teixeira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Salvador Zimbaldi (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Josué Bengtson 
1 vaga Sabino Castelo Branco 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Arnaldo Jardim 

 
Fábio Ramalho 

vaga do PMDB
 

 
Paulo Wagner 

vaga do DEM
 

PSC  
Takayama Costa Ferreira 

 
Stefano Aguiar 

vaga do PTB
 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do PTB
 Jandira Feghali 

Luciana Santos 
 

PRB  
Oliveira Filho Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Décio Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlos Bezerra (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Artur Bruno 
Cândido Vaccarezza Fátima Bezerra 
Décio Lima Gabriel Guimarães 

Iriny Lopes Geraldo Simões 
João Paulo Cunha José Guimarães 
João Paulo Lima Márcio Macêdo 
José Genoíno Miguel Corrêa 
José Mentor Nazareno Fonteles 
Luiz Couto Paulo Teixeira 
Odair Cunha Rogério Carvalho 
Ricardo Berzoini Zezéu Ribeiro 
Taumaturgo Lima 

vaga do PCdoB
 

 
Vicente Candido 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Benjamin Maranhão 

vaga do PR
 João Magalhães 

Carlos Bezerra Júnior Coimbra 
Danilo Forte Marçal Filho 
Eduardo Cunha Marcelo Guimarães Filho 
Fabio Trad Mauro Lopes 
Leonardo Picciani Renan Filho 
Luiz Pitiman Sandro Mabel 
Marcelo Almeida 1 vaga 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Carlos Sampaio 
Bruna Furlan Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 

Cesar Colnago Eduardo Azeredo 
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Jutahy Junior Otavio Leite 
Luiz Carlos Reinaldo Azambuja 

 
Ricardo Tripoli 

PSD  
Eduardo Sciarra Ademir Camilo 

vaga do PP
 

Heuler Cruvinel Armando Vergílio 
Onofre Santo Agostini João Lyra 
Paulo Magalhães José Nunes 
Sergio Zveiter Moreira Mendes 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Silas Câmara 

 
Walter Tosta 

PP  
Esperidião Amin Beto Mansur 
Paulo Maluf Dilceu Sperafico 
Renato Andrade (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Vilson Covatti 

vaga do PSOL
 (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Jorginho Mello Anthony Garotinho 
Ronaldo Fonseca Davi Alves Silva Júnior 

vaga do PTdoB
 

Vicente Arruda Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaime Martins 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Laercio Oliveira 

 
Lincoln Portela 

vaga do PRTB
 

 
Luciano Castro 

PSB  
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota 
Edson Silva Janete Capiberibe 
Márcio França Keiko Ota 
Sandra Rosado Luiza Erundina 
Valtenir Pereira (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Luiz de Deus Efraim Filho 
Mendonça Prado Eli Correa Filho 

vaga do PSOL
 

 
Mendonça Filho 

vaga do PSB
 

 
Onyx Lorenzoni 

PDT  
Félix Mendonça Júnior João Dado 
Marcos Medrado Oziel Oliveira 
Marcos Rogério 

vaga do PP
 Wolney Queiroz 

Vieira da Cunha 
 



PTB  
Arnaldo Faria de Sá (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Paes Landim (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Sandro Alex 
Roberto Freire Sarney Filho 

PSC  
Andre Moura Hugo Leal 
Leonardo Gadelha Ricardo Arruda 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Daniel Almeida 

PRB  
Antonio Bulhões Vilalba 

PSOL  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico Alencar 

vaga do PP
 

 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTdoB  
Lourival Mendes Luis Tibé 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRP  
Jânio Natal 

vaga do PR
 

 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PRTB

 
 

 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE CULTURA 

Presidente: Jandira Feghali (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT) 
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Fátima Bezerra 
vaga do PSD

 
Nilmário Miranda Marina Santanna 
Paulo Ferreira Waldenor Pereira 

vaga do PR
 

 
Weliton Prado 

 
Zezéu Ribeiro 

PMDB  
Gabriel Chalita Edinho Araújo 
Marcelo Almeida Marinha Raupp 
Raul Henry Rose de Freitas 

PSDB  
Domingos Sávio Eduardo Barbosa 
Pinto Itamaraty 1 vaga 

PSD  
Arolde de Oliveira Danrlei de Deus Hinterholz 
Dr. Paulo César (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PP  
Cida Borghetti 2 vagas 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 
PR  

Lincoln Portela (Dep. do PT ocupa a vaga) 
PSB  

Jose Stédile Leopoldo Meyer 
DEM  

(Dep. do PCdoB ocupa a 
vaga) 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

PDT  
Paulo Rubem Santiago (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PTB  
(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

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

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PTB
 

 
Penna 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Lauriete 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do DEM
 Alice Portugal 

vaga do PDT
 

Jandira Feghali Luciana Santos 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PP

 
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do PTB
 

 
 
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Carlos Araújo (PSD) 
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Roberto Teixeira (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Chagas Paulo Pimenta 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Weliton Prado 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Aníbal Gomes Nilda Gondim 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) Nelson Marchezan Junior 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Sergio Guerra 

PSD  
Carlos Souza 

vaga do PT
 César Halum 

Felipe Bornier Dr. Luiz Fernando 
vaga do PT

 
José Carlos Araújo Guilherme Mussi 

vaga do Bloco PV, PPS
 

Ricardo Izar 
vaga do PT

 Walter Ihoshi 
Sérgio Brito 

vaga do PMDB
 

 
PP  

Iracema Portella Cida Borghetti 
Roberto Teixeira (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PR  
Henrique Oliveira Manuel Rosa Neca 
Paulo Freire 

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

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Fernando Coelho Filho Isaias Silvestre 
Júlio Delgado 

vaga do PMDB
 

 
Severino Ninho 

vaga do PSDB
 

 
DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
vaga do PR

 

 
Jorge Tadeu Mudalen 

vaga do PCdoB
 

 
Mendonça Prado 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 

PTB  
José Chaves Sérgio Moraes 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

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

PSC  
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Antônia Lúcia 

vaga do PMDB
 



 
Carlos Eduardo Cadoca 

 
Deley 

vaga do PMDB
 

PCdoB  
Chico Lopes (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PR

 
 

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Ângelo Agnolin (PDT) 
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Odair Cunha 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PMDB  
Renan Filho Mário Feitoza 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Osmar Terra 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Roberto Carlos Brandão 
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 

 
Otavio Leite 

vaga do PMDB
 

PSD  
Edson Pimenta Fernando Torres 
Walter Tosta Guilherme Campos 

PP  
Renato Molling Dimas Fabiano 
Renzo Braz 

vaga do PMDB
 Roberto Teixeira 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PR  
João Maia (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
Vinicius Gurgel 

vaga do PMDB
 

 
PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PTB
 

 
Mandetta 

PDT  
Ângelo Agnolin Sebastião Bala Rocha 
Marcelo Matos 

vaga do DEM
 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PSB
 

 
PTB  

José Augusto Maia (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 
PCdoB  

 
Perpétua Almeida 

vaga do PT
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PT
 

 
Rosinha da Adefal 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33 

Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Sérgio Moraes (PTB) 
1º Vice-Presidente: Walney Rocha (PTB) 
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT) 
3º Vice-Presidente: Flaviano Melo (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Ferreira Assis do Couto 
Rubens Otoni João Paulo Lima 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jorge Bittar 

PMDB  
Adrian 

vaga do PR
 Celso Maldaner 

Alberto Filho 
vaga do PSDB

 Genecias Noronha 
Fernando Lopes Leonardo Picciani 

vaga do PSDB
 

Flaviano Melo (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Mauro Mariani 

 
Wilson Filho 

vaga do PSDB
 

 
PSDB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

William Dib 

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSD  
José Nunes Heuler Cruvinel 

vaga do PEN
 

1 vaga Junji Abe 

 
Roberto Santiago 

PP  
Roberto Britto João Leão 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

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

PSB  
Paulo Foletto (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Weverton Rocha 1 vaga 

PTB  
Sérgio Moraes Jorge Corte Real 
Walney Rocha 

vaga do PT
 José Chaves 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Eurico Júnior Arnaldo Jardim 

vaga do PR
 

 
Rosane Ferreira 

PEN  
Nilmar Ruiz Heuler Cruvinel 

PSC  

 
Nelson Padovani 

vaga do PMDB
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/ 6554 
FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Pastor Marco Feliciano (PSC) 
1º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 



Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Couto 
Nilmário Miranda Vicentinho 
Padre Ton 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

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

João Campos 

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá Walter Tosta 

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

vaga) 
PP  

1 vaga Jair Bolsonaro 
PR  

Anderson Ferreira (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PSB  

Keiko Ota Severino Ninho 
Pastor Eurico 1 vaga 

DEM  
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PDT  
Mário Heringer Marcos Rogério 

PTB  
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Henrique Afonso Arnaldo Jordy 

vaga do PSD
 

Simplício Araújo 
vaga do PSDB

 Roberto de Lucena 
PSL  

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Dr. Grilo 
PSC  

Antônia Lúcia 
vaga do PMDB

 Lauriete 
vaga do PTB

 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PMDB
 

Takayama 
vaga do PMDB

 

 
Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

PRB  
Otoniel Lima 

vaga do PTB
 

 
PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do DEM
 Chico Alencar 

vaga do DEM
 

PMN  
Dr. Carlos Alberto 

vaga do PSL
 

 
 
Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 
2º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Artur Bruno Iara Bernardi 
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro 
Francisco Praciano Margarida Salomão 
Pedro Uczai Newton Lima 

Reginaldo Lopes 
vaga do PSD

 
Nilmário Miranda 

vaga do 

PCdoB
 

Waldenor Pereira 
vaga do PR

 
 

PMDB  
Celso Jacob 

vaga do PR
 Mauro Benevides 

Gabriel Chalita Osmar Serraglio 
Lelo Coimbra Pedro Chaves 

Professor Setimo 
Rogério Peninha 

Mendonça 
Raul Henry Saraiva Felipe 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Izalci Andreia Zito 
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada 
Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

 
Mara Gabrilli 

vaga do PP
 

 
Nilson Leitão 

vaga do PRTB
 

PSD  
Jorge Boeira Hugo Napoleão 
Manoel Salviano Paulo Magalhães 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB ocupa a 

vaga) 
PP  

Aline Corrêa Esperidião Amin 
Waldir Maranhão José Linhares 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aracely de Paula 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Jorginho Mello 

PSB  
Glauber Braga Ariosto Holanda 
Leopoldo Meyer Keiko Ota 

 
Severino Ninho 

vaga do PDT
 

 
Valadares Filho 

vaga do PSC
 

DEM  

João Bittar 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

Major Fábio 
(Dep. do PDT ocupa a 

vaga) 
Professora Dorinha Seabra Rezende 
vaga do PRTB

  
PDT  

Paulo Rubem Santiago Damião Feliciano 
vaga do PRB

 

 
Weverton Rocha 

vaga do DEM
 

 
(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
PTB  

Alex Canziani José Augusto Maia 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Eurico Júnior 
PSC  

Costa Ferreira 
(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
Professor Sérgio de Oliveira 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

Alice Portugal Manuela D'ávila 
vaga do PSD

 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PRB  

George Hilton 
(Dep. do PDT ocupa a 

vaga) 
PRTB  

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

vaga) 
PSOL  

Chico Alencar 
vaga do PP

 Jean Wyllys 
vaga do DEM

 
 
Secretário(a): Jairo Luís Brod 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala T170 
Telefones: 3216-6621/6622/6628 
FAX: 3216-6635 



 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: João Magalhães (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
2º Vice-Presidente: João Lyra (PSD) 
3º Vice-Presidente: Mário Feitoza (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha 
Amauri Teixeira José Mentor 
Assis Carvalho Pedro Uczai 
Cláudio Puty Reginaldo Lopes 
Devanir Ribeiro Ricardo Berzoini 
José Guimarães 

vaga do PSB
 Rogério Carvalho 

vaga do PR
 

Pedro Eugênio Zeca Dirceu 
PMDB  

Genecias Noronha 
vaga do PP

 Eduardo Cunha 
Giroto Hermes Parcianello 
João Magalhães Luiz Pitiman 
José Priante 

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

Lucio Vieira Lima 1 vaga 
Manoel Junior 

vaga do PTB
 

 
Mário Feitoza 

vaga do PRB
 

 
Pedro Novais 

 
Silas Brasileiro 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 
Sergio Guerra Marcus Pestana 

vaga do PSB
 

Vaz de Lima Nelson Marchezan Junior 

 
Valdivino de Oliveira 

PSD  
Guilherme Campos Diego Andrade 
João Lyra Irajá Abreu 
Júlio Cesar Raul Lima 

PP  
Jerônimo Goergen Luis Carlos Heinze 
José Otávio Germano Paulo Maluf 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Toninho Pinheiro 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSB  
Dr. Ubiali Antonio Balhmann 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Davi Alcolumbre 
Mendonça Filho Jairo Ataíde 

 
Rodrigo Maia 

vaga do PTB
 

PDT  
Enio Bacci André Figueiredo 
João Dado Giovani Cherini 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PSC  
Ricardo Arruda Erivelton Santana 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
1 vaga Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Cleber Verde 

PHS  
José Humberto 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 

Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Arlindo Chinaglia 
vaga do PSB

 Pedro Eugênio 
Edson Santos Sibá Machado 
Luiz Sérgio Waldenor Pereira 
Vanderlei Siraque 

 
PMDB  

Alexandre Santos Aníbal Gomes 
vaga do PSC

 
Edinho Bez Eduardo Cunha 
Edio Lopes Giroto 
Hugo Motta 

vaga do PSD
 Marçal Filho 

Wladimir Costa 
vaga do PSC

 Washington Reis 
vaga do PTB

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PSD  
Ademir Camilo Felipe Bornier 

vaga do PCdoB
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Manoel Salviano 

 
Sérgio Brito 

PP  
João Pizzolatti Carlos Magno 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PR  
Manuel Rosa Neca 

vaga do PP
 Anthony Garotinho 

Paulo Feijó 
vaga do Bloco PV, PPS

 Zoinho 
vaga do PP

 
Wellington Roberto 

 
PSB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Valtenir Pereira 
DEM  

Ronaldo Caiado Mendonça Filho 
PDT  

Wolney Queiroz Marcelo Matos 
PTB  

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

(Dep. do PR ocupa a vaga) Humberto Souto 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Manuela D'ávila (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

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

 
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA 

Presidente: Jerônimo Goergen (PP) 
1º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 



Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Francisco Praciano 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Asdrubal Bentes José Priante 
Leomar Quintanilha Marcelo Castro 
Wilson Filho Marinha Raupp 

vaga do PSC
 

 
Rose de Freitas 

PSDB  
Nilson Leitão Urzeni Rocha 
Plínio Valério 1 vaga 

PSD  
Dr. Luiz Fernando Ademir Camilo 

vaga do PT
 

Raul Lima Átila Lins 

 
Moreira Mendes 

vaga do PP
 

 
Silas Câmara 

PP  
Carlos Magno Gladson Cameli 
Jerônimo Goergen (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Lúcio Vale 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

DEM  
Marcio Junqueira  Paulo Cesar Quartiero 

PDT  
Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

vaga do PCdoB
 

 
Weverton Rocha 

PTB  
1 vaga 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Simplício Araújo Arnaldo Jordy 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
1 vaga (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Lincoln Portela (PR) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Paulão Nilmário Miranda 
Paulo Pimenta Padre Ton 

PMDB  
Celso Jacob Professor Setimo 
Leomar Quintanilha 

vaga do PSC
 2 vagas 

Marcelo Guimarães Filho 
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 2 vagas 
Nilson Leitão 

 
PSD  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PP  

Roberto Britto 1 vaga 
Waldir Maranhão 

vaga do PMDB
 

 
PR  

Lincoln Portela 1 vaga 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Isaias Silvestre 
Luiza Erundina 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Marcos Rogério 

PTB  

1 vaga 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Sarney Filho 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Takayama 
PSOL  

 
Chico Alencar 

vaga do PTB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSD
 

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

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Penna (PV) 
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
3º Vice-Presidente: Antônio Roberto (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Anselmo de Jesus 
Márcio Macêdo Domingos Dutra 
Marina Santanna Fernando Ferro 
Zé Geraldo 

vaga do PTC
 

 
PMDB  

Valdir Colatto Carlos Bezerra 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Fernando Jordão 

 
Leandro Vilela 

vaga do PTB
 

PSDB  
Marco Tebaldi 

vaga do PP
 Alexandre Toledo 

Ricardo Tripoli Luiz Fernando Machado 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  

PSD  
Irajá Abreu Dr. Paulo César 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Homero Pereira 

 
Moreira Mendes 

vaga do PTC
 

PP  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Waldir Maranhão 

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

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

PSB  
Janete Capiberibe Givaldo Carimbão 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Lira Maia 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 



Oziel Oliveira 
vaga do PRP

 
 

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PSD
 Alfredo Sirkis 

Arnaldo Jordy 
vaga do PTB

 
 

Augusto Carvalho 
vaga do PSDB

 
 

Penna 
vaga do PR

 
 

Sarney Filho 
 

PRP  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jânio Natal 

PTC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Stefano Aguiar 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
1º Vice-Presidente: Luiz Argôlo (PP) 
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR) 
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Carlos Zarattini 
Gabriel Guimarães Luiz Sérgio 
Luiz Alberto Valmir Assunção 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 Vanderlei Siraque 

Weliton Prado Zé Geraldo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PMDB  

Camilo Cola Adrian 
Fátima Pelaes Alexandre Santos 
Fernando Jordão Lucio Vieira Lima 
Ronaldo Benedet Wladimir Costa 
Rose de Freitas (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 Antonio Imbassahy 

Luiz Fernando Machado Bruno Araújo 
Rodrigo de Castro 

vaga do PSB
 Paulo Abi-ackel 

vaga do PMDB
 

Wandenkolk Gonçalves Sergio Guerra 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PSD  

César Halum 
vaga do PT

 Eliene Lima 
Fernando Torres Jorge Boeira 
Guilherme Mussi Paulo Magalhães 
Marcos Montes 

 
PP  

Dimas Fabiano Aline Corrêa 
vaga do PSB

 
Eduardo da Fonte João Leão 
Gladson Cameli 

vaga do PDT
 Luiz Fernando Faria 

Luiz Argôlo Mário Negromonte 
vaga do PR

 
Sandes Júnior 

vaga do PSDB
 Missionário José Olimpio 

 
Nelson Meurer 

vaga do PRB
 

PR  
Aracely de Paula Henrique Oliveira 
Bernardo Santana de Vasconcellos Zoinho 
José Rocha (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Antonio Balhmann 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

DEM  
Betinho Rosado Marcio Junqueira  
Davi Alcolumbre Vitor Penido 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Salvador Zimbaldi 

PTB  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Magda Mofatto 

 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PSC
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Osmar Júnior Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde (Dep. do PP ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 / 6713 
FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Benedita da Silva 
Henrique Fontana Cândido Vaccarezza 
Janete Rocha Pietá Devanir Ribeiro 

vaga do PSB
 

Josias Gomes Dr. Rosinha 
Marco Maia Iara Bernardi 
Nelson Pellegrino José Genoíno 

 
Luiz Alberto 

PMDB  
Elcione Barbalho Edson Ezequiel 
Íris de Araújo Fabio Reis 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Geraldo Resende 

vaga do PP
 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Osvaldo Reis 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais 

 
Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Luiz Nishimori 

Carlos Alberto Leréia Nilson Pinto 
Eduardo Azeredo 

vaga do PR
 Rodrigo de Castro 

Emanuel Fernandes 
 

Urzeni Rocha 
 

Walter Feldman 
vaga do PMDB

 
 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PR
 Marcelo Aguiar 

Dr. Luiz Fernando 
vaga do PSB

 Raul Lima 

Geraldo Thadeu 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa 

a vaga) 
Hugo Napoleão 

 
Jefferson Campos 

 
PP  

Jair Bolsonaro Renato Molling 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vicente Arruda 



(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PSB  

Gonzaga Patriota (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
Claudio Cajado Fábio Souto 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Mendonça Filho 

PDT  
Damião Feliciano Vieira da Cunha 
Sebastião Bala Rocha (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PTB  
Nelson Marquezelli Antonio Brito 

 
Arnon Bezerra 

vaga do PR
 

 
Paes Landim 

vaga do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PP
 Arnaldo Jardim 

vaga do PSD
 

Almeida Lima 
vaga do DEM

 Augusto Carvalho 
Roberto de Lucena 

 
PSC  

Zequinha Marinho Leonardo Gadelha 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PRB  

Márcio Marinho 
vaga do PP

 Oliveira Filho 
Vitor Paulo 

 
PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PDT
 

PMN  
Jaqueline Roriz 

vaga do PMDB
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Otavio Leite (PSDB) 
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Assis do Couto Edson Santos 
Cândido Vaccarezza Ricardo Berzoini 
Zeca Dirceu 

vaga do PMDB
 

 
PMDB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Edio Lopes 
vaga do PSC

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fabio Trad 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Ronaldo Benedet 

PSDB  
João Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 Andreia Zito 

Otavio Leite Domingos Sávio 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PSD  

Guilherme Campos Carlos Souza 
Junji Abe Moreira Mendes 

PP  
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PR  
Paulo Freire 

vaga do PMDB
 Lincoln Portela 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Keiko Ota Givaldo Carimbão 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Gonzaga Patriota 

vaga do DEM
 

 
Pastor Eurico 

DEM  
Efraim Filho Alexandre Leite 

vaga do PDT
 

Major Fábio 
vaga do PMDB

 Onyx Lorenzoni 
vaga do PP

 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PDT  
Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTB  
José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

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

PSC  
Hugo Leal 

vaga do PP
 (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes Perpétua Almeida 

PRB  
Otoniel Lima 

vaga do PSC
 

 
PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 
 

PEN  
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Dr. Rosinha (PT) 
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 
3º Vice-Presidente: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Dr. Rosinha Assis Carvalho 
Fernando Marroni Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Henrique Fontana 
Padre João Padre Ton 
Rogério Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PMDB  
André Zacharow Danilo Forte 
Colbert Martins 

vaga do PSB
 Elcione Barbalho 

Darcísio Perondi 
vaga do PR

 Íris de Araújo 

Geraldo Resende 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Nilda Gondim (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Osmar Terra 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Mara Gabrilli João Campos 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 
William Dib Walter Feldman 

PSD  
Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Jefferson Campos 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Liliam Sá 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Silas Câmara 
PP  



José Linhares Cida Borghetti 
Pedro Henry Iracema Portella 
Toninho Pinheiro Luiz Argôlo 

PR  
Francisco Floriano Anderson Ferreira 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Dr. Ubiali 

vaga do PT
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Eurico 
vaga do PMDB

 

 
Paulo Foletto 

 
Sandra Rosado 

DEM  
Lael Varella Luiz de Deus 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Dr. Jorge Silva Paulo Rubem Santiago 
Manato Sueli Vidigal 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

 
Walney Rocha 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 

vaga do PSD
 Henrique Afonso 

vaga do PMDB
 

Rosane Ferreira Roberto de Lucena 
PSC  

Lauriete Pastor Marco Feliciano  
PCdoB  

Jandira Feghali 
vaga do PSD

 Jô Moraes 
João Ananias 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

PRP  
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Roberto Santiago (PSD) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Armando Vergílio (PSD) 
3º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 
Policarpo Dalva Figueiredo 
Vicentinho Francisco Chagas 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Marcon 

PMDB  
Sandro Mabel Arthur Oliveira Maia 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Darcísio Perondi 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Leonardo Quintão 

 
Marllos Sampaio 

vaga do PSC
 

PSDB  
Andreia Zito Jutahy Junior 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  
Armando Vergílio Irajá Abreu 
Roberto Santiago Manoel Salviano 

Walter Ihoshi Sergio Zveiter 
PP  

Luiz Fernando Faria Roberto Balestra 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira Vinicius Gurgel 
Laercio Oliveira 

vaga do PMDB
 (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Luciano Castro 
 

PSB  
Isaias Silvestre Alexandre Roso 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

DEM  
Augusto Coutinho João Bittar 

vaga do Bloco PV, PPS
 

Marcio Junqueira 
vaga do PSDB

 Major Fábio 
PDT  

Flávia Morais 
vaga do PSDB

 André Figueiredo 
Paulo Pereira da Silva Paulo Rubem Santiago 

vaga do PSDB
 

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PR
 

PTB  
Jorge Corte Real 

vaga do Bloco PV, PPS
 Alex Canziani 

vaga do PSDB
 

Jovair Arantes Walney Rocha 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PMDB
 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
Daniel Almeida 

vaga do PT
 Chico Lopes 

vaga do PP
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PSB
 

 
PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PSB
 

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

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: Romário (PSB) 
1º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton Luci Choinacki 
Paulão Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Asdrubal Bentes 

vaga do PR
 Benjamin Maranhão 

Fabio Reis Hugo Motta 
Francisco Escórcio João Arruda 

vaga do PSDB
 

Gera Arruda 
vaga do PSDB

 Wilson Filho 
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSD  
Danrlei de Deus Hinterholz Hélio Santos 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Onofre Santo Agostini 

PP  
Afonso Hamm Renato Andrade 
Cida Borghetti Roberto Britto 



PR  
Tiririca Anderson Ferreira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Rocha 

vaga do PSDB
 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Romário Abelardo Camarinha 

vaga do PTB
 

Valadares Filho 
vaga do DEM

 Alexandre Roso 
vaga do DEM

 

 
Jose Stédile 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PDT  
André Figueiredo Flávia Morais 

PTB  
Arnon Bezerra 

vaga do PSDB
 (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Magda Mofatto 
 

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

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Professor Sérgio de Oliveira 
Deley 

vaga do PT
 

 
PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PSD

 
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Rodrigo Maia (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Cláudio Puty 
Jesus Rodrigues Fernando Marroni 
Paulo Pimenta José Airton 
Zeca Dirceu Ronaldo Zulke 
Zezéu Ribeiro Rubens Otoni 

PMDB  
Edinho Araújo Camilo Cola 
Edson Ezequiel 

vaga do PMN
 Edinho Bez 

Hermes Parcianello 
vaga do PSB

 Fernando Lopes 
Leonardo Quintão Mauro Mariani 
Marinha Raupp 

vaga do PSDB
 

 
Mauro Lopes 

vaga do PTB
 

 
Newton Cardoso 

 
Osvaldo Reis 

 
Washington Reis 

vaga do PDT
 

 
PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Roberto 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Cesar Colnago 

PSD  
Diego Andrade Arolde de Oliveira 
Raul Lima César Halum 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ricardo Izar 

PP  
Arthur Lira Luiz Argôlo 
João Leão 

vaga do PSD
 Renzo Braz 

vaga do PCdoB
 

Mário Negromonte (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
PR  

Jaime Martins Aelton Freitas 
vaga do PHS

 
Lúcio Vale 

vaga do PRP
 Paulo Freire 

Milton Monti (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Wellington Fagundes 

vaga do PSDB
 

 
Zoinho 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Jose Stédile Beto Albuquerque 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Gonzaga Patriota 

vaga do PR
 

 
Leopoldo Meyer 

 
Valtenir Pereira 

vaga do PTB
 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do Bloco PV, PPS
 Lael Varella 

Rodrigo Maia 
 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Giovanni Queiroz 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

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

PSC  
Hugo Leal Zequinha Marinho 

PCdoB  
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRP  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PRP
 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PP
 

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

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 
Bohn Gass Marcon 
Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  
Alceu Moreira 4 vagas 
Antônio Andrade (Licenciado) 

 
Celso Maldaner 

 
Leandro Vilela 

 
Valdir Colatto 

vaga do DEM
 

 



PSDB  
Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer 
Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori 

PP  
Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra Jerônimo Goergen 

DEM  
Abelardo Lupion 2 vagas 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Zé Silva (Licenciado) Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

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

Josué Bengtson 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Homero Pereira 
vaga do PR

 
 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 
 

 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 
José de Filippi (Licenciado) Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Edinho Araújo 
Luiz Pitiman Fabio Trad 
Osmar Serraglio Marcelo Castro 
Saraiva Felipe Rogério Peninha Mendonça 

PSDB  
Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Luiz Carlos 

 
PP  

Beto Mansur João Leão 
Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  
Mendonça Filho 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 
1 vaga 

 
PSB  

Isaias Silvestre 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Paes Landim 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DISCUTIR O 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
João Paulo Lima Janete Rocha Pietá 
Rogério Carvalho Miriquinho Batista 

PMDB  
Darcísio Perondi Colbert Martins 
Osmar Terra Edinho Araújo 
Saraiva Felipe Geraldo Resende 

PSDB  
Eduardo Barbosa Cesar Colnago 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 

PSD  
Dr. Paulo César César Halum 
Eleuses Paiva Geraldo Thadeu 

PP  
Afonso Hamm José Linhares 
Toninho Pinheiro Roberto Britto 

PR  
Gorete Pereira Laercio Oliveira 

PSB  
Alexandre Roso Sandra Rosado 
Dr. Ubiali 

vaga do PRB
 

 
DEM  

Mandetta Ronaldo Caiado 
PDT  

Sebastião Bala Rocha 1 vaga 



PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Rosane Ferreira 

PSC  
Andre Moura Zequinha Marinho 

PCdoB  
João Ananias Jandira Feghali 

PRB  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga 
 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-62 
FAX: (61) 3216-6225 

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

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Alberto Devanir Ribeiro 
Luiz Couto Edson Santos 
2 vagas Fátima Bezerra 

 
1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marinha Raupp Mauro Benevides 
Marllos Sampaio 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Roberto Teixeira 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PHS  

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

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 
 

 
Secretário(a): Raquel Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E PROPOR 

MODIFICAÇÕES À LEI 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012, QUE 
REGULAMENTA A PROFISSÃO DE MOTORISTA. 

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB) 
1º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Valdir Colatto (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Paulo Pimenta 
Rubens Otoni Policarpo 
Weliton Prado 2 vagas 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Celso Maldaner Alceu Moreira 
Mauro Lopes Darcísio Perondi 
Osmar Serraglio Lelo Coimbra 
Valdir Colatto Marcelo Almeida 

PSDB  
Cesar Colnago Domingos Sávio 
Nilson Leitão Otavio Leite 
Vanderlei Macris Raimundo Gomes de Matos 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Vilson Covatti Mário Negromonte 

DEM  
Lira Maia 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Lúcio Vale Luciano Castro 
Wellington Fagundes (Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
Gonzaga Patriota Paulo Foletto 
Leopoldo Meyer Valtenir Pereira 

PDT  
João Dado Ângelo Agnolin 

vaga do PSL
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Simplício Araújo 

PTB  
Nelson Marquezelli Alex Canziani 

PSC  
Hugo Leal Nelson Padovani 

PCdoB  
Jô Moraes Assis Melo 

PRB  
Oliveira Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 



PSL  
Dr. Grilo (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  
Junji Abe Diego Andrade 
Onofre Santo Agostini Moreira Mendes 

 
Roberto Santiago 

vaga do PRB
 

PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay 
 

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PMDB  
Hugo Motta 

 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Luiz Fernando Machado 
 

Mara Gabrilli 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Josias Gomes Zé Geraldo 
Weliton Prado 3 vagas 
2 vagas 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 1 vaga 

Laercio Oliveira 
 

PSB  
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
João Dado Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  
Evandro Milhomen Osmar Júnior 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PRTB  
Aureo 1 vaga 

PSD  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 
Paulo Teixeira 3 vagas 
Sibá Machado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

José Priante Edinho Bez 
Leonardo Quintão Geraldo Resende 



Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  
Cesar Colnago 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Luiz Fernando Machado 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
PP  

Esperidião Amin Renato Molling 
Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  
2 vagas 2 vagas 

PR  
Wellington Fagundes 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Dr. Ubiali 2 vagas 
Júlio Delgado 

 
PDT  

Marcos Medrado 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

Dr. Grilo 1 vaga 
PSD  

Átila Lins Junji Abe 
Onofre Santo Agostini 1 vaga 
 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 

Professor Setimo Raul Henry 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino (Licenciado) Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Luciano Castro 2 vagas 
Vicente Arruda 

 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 

1 vaga 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Ricardo Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE 
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO 
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS 

ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, 
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Alex Canziani (PTB) 
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB) 
Relator: Jorginho Mello (PR) 



Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Sibá Machado 
Fernando Marroni 3 vagas 
Márcio Macêdo 

 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Marllos Sampaio Francisco Escórcio 
Nilda Gondim Raul Henry 
Rogério Peninha Mendonça 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Nilson Leitão 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 2 vagas 

Paulo Freire 
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Marcos Rogério Paulo Rubem Santiago 
Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani Paes Landim 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde Jhonatan de Jesus 
PSOL  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Carlos Souza Eleuses Paiva 
César Halum Raul Lima 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Beto Faro Devanir Ribeiro 
Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 
José Mentor Weliton Prado 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 
Fabio Trad Eduardo Cunha 
Marçal Filho Ronaldo Benedet 
1 vaga Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
João Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Esperidião Amin 
Renzo Braz Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 
Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

João Maia 

 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

PSB  
Gonzaga Patriota Keiko Ota 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner Arnaldo Jardim 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira (Licenciado) 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PSD  
Eliene Lima Jefferson Campos 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 Moreira Mendes 

1 vaga 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PHS
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: 



2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Beto Faro Francisco Praciano 
Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 
Padre Ton Miriquinho Batista 
Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  
Fátima Pelaes Edio Lopes 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Natan Donadon 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Gladson Cameli Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 

Paulo Cesar Quartiero 
Pauderney Avelino 

(Licenciado) 
PR  

Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 
PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 
PSD  

Raul Lima Moreira Mendes 
1 vaga 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 207-A DE 

2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 134 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (GARANTE ÀS DEFENSORIAS 

PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL 
AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E A 
INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA). 

Presidente: Amauri Teixeira (PT) 
1º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 

2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Alessandro Molon 
Assis Carvalho Erika Kokay 
Luiz Couto Pedro Uczai 
Padre Ton Policarpo 

PMDB  
Fabio Trad Renan Filho 
Mauro Benevides Rodrigo Bethlem (Licenciado) 
Wilson Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Bonifácio de Andrada 

 
João Campos 

 
PP  

Cida Borghetti Roberto Britto 
Dilceu Sperafico Vilson Covatti 

DEM  
Augusto Coutinho 2 vagas 
Júlio Campos 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Anthony Garotinho 
Lincoln Portela Laercio Oliveira 

PSB  
Edson Silva Janete Capiberibe 
Valtenir Pereira Jose Stédile 

PDT  
Marcos Rogério Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Antônia Lúcia Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Geraldo Thadeu 2 vagas 
Liliam Sá 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  



Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Miriquinho Batista Jesus Rodrigues 
Odair Cunha Josias Gomes 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Edio Lopes Alberto Filho 
Flaviano Melo Elcione Barbalho 
Marçal Filho Pedro Chaves 
Sandro Mabel 1 vaga 

PSDB  
João Campos Carlos Alberto Leréia 
Wandenkolk Gonçalves 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho (Licenciado) 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho 
PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

George Hilton Cleber Verde 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 
Amauri Teixeira Nelson Pellegrino 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Rogério Peninha Mendonça 
Osmar Serraglio 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Vieira da Cunha João Dado 
Bloco PV, PPS  

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

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 
PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga 
PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PHS  

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

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 Júlio Cesar 
vaga do DEM

 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 506-A, DE 2010, DO SENADO FEDERAL, 
QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT), PARA DISPOR 



SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA A ZONA 
FRANCA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(PRORROGA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2029) 

Presidente: Edio Lopes (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Átila Lins (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 4 vagas 
Francisco Praciano 

 
Padre Ton 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes 4 vagas 
Edio Lopes 

 
Fátima Pelaes 

 
Marinha Raupp 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Plínio Valério 

 
Urzeni Rocha 

 
PP  

Gladson Cameli Carlos Magno 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho (Licenciado) 

DEM  
Davi Alcolumbre Marcio Junqueira  
Lira Maia 1 vaga 

PR  
Henrique Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Sabino Castelo Branco Josué Bengtson 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PRP  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Átila Lins Moreira Mendes 
Carlos Souza 1 vaga 
Dr. Luiz Fernando 

vaga do PP
 

 
Silas Câmara 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Raquel 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 

Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator-Geral: Paes Landim (PTB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD) 
Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PSB) 
Relator-Parcial: Décio Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães Francisco Chagas 
Vanderlei Siraque 2 vagas 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Pedro Novais José Priante 
1 vaga Lucio Vieira Lima 

PSDB  
Jutahy Junior Alfredo Kaefer 
Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 
Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  
Jerônimo Goergen Renzo Braz 
Renato Molling Roberto Teixeira 

DEM  
Eli Correa Filho Efraim Filho 
Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  
Jaime Martins 2 vagas 
Laercio Oliveira 

 
PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira (Licenciado) 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD  

Junji Abe Guilherme Campos 
Marcos Montes Moreira Mendes 
 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 



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

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 
Miriquinho Batista João Paulo Lima 
Padre Ton Nazareno Fonteles 
Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  
Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 

vaga do PR
 

Natan Donadon Marinha Raupp 
1 vaga Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Nilson Leitão Bruno Araújo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Reinaldo Azambuja 
1 vaga Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Davi Alcolumbre 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 

Luciano Castro 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 
Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 
PTB  

Nilton Capixaba 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) Nelson Padovani 
PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 
PSD  

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

 
Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty Amauri Teixeira 
Edson Santos Carlos Zarattini 
Rogério Carvalho Iriny Lopes 
Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  
Flaviano Melo Adrian 
Íris de Araújo Hugo Motta 
João Arruda 2 vagas 
Leonardo Quintão 

vaga do PR
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar (Licenciado) 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSB  
Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 
PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Andre Moura Ricardo Arruda 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 Ricardo Izar 

Júlio Cesar 
 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE 
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO 
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS 

LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002) 



Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima 4 vagas 
José Mentor 

 
Luiz Sérgio 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 
Edinho Araújo 

vaga do PMN
 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 
João Arruda Ronaldo Benedet 
Osmar Serraglio Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bruno Araújo Duarte Nogueira 
Eduardo Azeredo Otavio Leite 
Sergio Guerra 1 vaga 

PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
2 vagas Mendonça Prado 

 
1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Licenciado) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Beto Albuquerque 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Marcos Rogério 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Roberto de Lucena 
PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal 1 vaga 
PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

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

Armando Vergílio José Carlos Araújo 
Moreira Mendes Marcos Montes 
 
Secretário(a): Eugênia S. Pestana 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6260 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Newton Lima 
Nazareno Fonteles Rogério Carvalho 
Paulo Pimenta (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Paulo Teixeira 1 vaga 

PMDB  
João Arruda Flaviano Melo 
Manoel Junior Newton Cardoso 

vaga do PT
 

Marçal Filho Osmar Serraglio 
Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy João Campos 
Eduardo Azeredo Walter Feldman 
Izalci 

vaga do PR
 1 vaga 

Vanderlei Macris 
 

PP  
Beto Mansur Dimas Fabiano 
Sandes Júnior Missionário José Olimpio 

DEM  
Eli Correa Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

José Rocha Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Ariosto Holanda Domingos Neto (Licenciado) 
Luiza Erundina 1 vaga 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Andre Moura 1 vaga 

PCdoB  
Manuela D'ávila Jandira Feghali 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral: Paulo Teixeira (PT) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 



Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 
José Mentor Odair Cunha 
Paulo Teixeira Padre João 
1 vaga Vicente Candido 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 
Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Júnior Coimbra 
Marçal Filho Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
1 vaga 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
1 vaga Paulo Abi-ackel 

PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  
Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Severino Ninho Edson Silva 
Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

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

PTB  
Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  
Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  
Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Marcelo Aguiar 

vaga do PSC
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PCdoB
 

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 

3º Vice-Presidente: 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 
Francisco Praciano Erika Kokay 
Gabriel Guimarães Luiz Couto 
Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  
Alberto Filho Eduardo Cunha 
João Arruda Marçal Filho 
Osmar Serraglio 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 
Luiz Fernando Machado João Campos 
1 vaga 1 vaga 

PP  
Renato Molling Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Mendonça Filho Alexandre Leite 
Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Alexandre Roso 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Ricardo Arruda Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Marcon 
Beto Faro Pedro Uczai 



Luci Choinacki Zeca Dirceu 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Odílio Balbinotti 

Hermes Parcianello Valdir Colatto 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Nelson Meurer Sandes Júnior 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Leopoldo Meyer 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira 
PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 
PSC  

Nelson Padovani Andre Moura 
vaga do PR

 

 
Ricardo Arruda 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRTB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 
João Paulo Lima Artur Bruno 
Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 
Newton Lima Fernando Ferro 

vaga do PR
 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Margarida Salomão 

Waldenor Pereira Miriquinho Batista 
PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Raul Henry Renan Filho 
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Esperidião Amin Aline Corrêa 
José Linhares Cida Borghetti 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  Efraim Filho 
1 vaga João Bittar 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

2 vagas 2 vagas 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Weverton Rocha 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 
Josias Gomes Amauri Teixeira 

vaga do PMDB
 

Padre Ton Fátima Bezerra 
vaga do PR

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Miriquinho Batista 



 
Vicentinho 

 
1 vaga 

PMDB  
Benjamin Maranhão Alberto Filho 
Geraldo Resende André Zacharow 
Osmar Terra Leandro Vilela 
Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
João Campos Andreia Zito 
Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 
1 vaga Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Valtenir Pereira Domingos Neto (Licenciado) 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Ângelo Agnolin 

vaga do PT
 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Rosane Ferreira 

PTB  
Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Alice Portugal 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César 

vaga do PR
 Liliam Sá 

vaga do PR
 

Felipe Bornier 
vaga do PR

 
 

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Nelson Pellegrino 

Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Licenciado) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Cesar Colnago Andreia Zito 
João Campos Eduardo Barbosa 
William Dib Mara Gabrilli 

PP  
Afonso Hamm Aline Corrêa 
Iracema Portella José Linhares 

DEM  
Mendonça Prado Mandetta 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  
Anderson Ferreira Jaime Martins 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Domingos Neto (Licenciado) 
Pastor Eurico Sandra Rosado 

PDT  
Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PMDB
 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 
1 vaga 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
1 vaga Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César Eleuses Paiva 
Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 

Titulares Suplentes 



PT  
Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay 3 vagas 
Luiz Couto 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
2 vagas 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Jorginho Mello 
vaga do PSDB

 2 vagas 
Paulo Freire 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Romário Domingos Neto (Licenciado) 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson 1 vaga 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra 
José Otávio Germano 3 vagas 
Paulo Maluf 

 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Ronaldo Fonseca 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Penna 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini (Licenciado) 
Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Ricardo Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
Vitor Paulo George Hilton 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  

 
Eleuses Paiva 

vaga do DEM
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
MÉDIO. 



Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Wilson Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence 
Francisco Praciano Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes Margarida Salomão 

PMDB  
Lelo Coimbra Gabriel Chalita 
Professor Setimo Geraldo Resende 
Raul Henry Osmar Serraglio 
Wilson Filho Pedro Chaves 

PSDB  
Izalci 

vaga do PR
 Otavio Leite 

3 vagas 2 vagas 
PP  

José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Glauber Braga Jose Stédile 
Leopoldo Meyer Severino Ninho 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Weverton Rocha 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta Junji Abe 
 
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Cândido Vaccarezza 
 

João Paulo Cunha 
 

PMDB  
Edinho Araújo 

 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bruno Araújo 
 

PDT  
João Dado 

 
Miro Teixeira 

 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 

PCdoB  
Aldo Rebelo (Licenciado) 

 
PRB  

Cleber Verde 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

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

Titulares Suplentes 
PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  
Nelson Marchezan Junior 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 
 

 
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 
Paulo Pimenta Décio Lima 
Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
Danilo Forte Alceu Moreira 
Edio Lopes Fátima Pelaes 
Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  



João Campos Wandenkolk Gonçalves 
Reinaldo Azambuja William Dib 
1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  
Jair Bolsonaro Arthur Lira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Júlio Campos 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 
Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
Andre Moura Antônia Lúcia 

PCdoB  
Delegado Protógenes Perpétua Almeida 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PMDB
 

 
PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 
Erika Kokay 3 vagas 
Fátima Bezerra 

 
Luiz Couto 

 
PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 
Marllos Sampaio Mauro Lopes 
Ronaldo Benedet 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 

PP  
Iracema Portella Rebecca Garcia (Licenciado) 
José Linhares Roberto Britto 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Keiko Ota 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 
1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 

PSC  
Antônia Lúcia Ricardo Arruda 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá Guilherme Mussi 
1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Couto 4 vagas 
Miriquinho Batista 

 
Nelson Pellegrino 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Paulo Abi-ackel 2 vagas 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  



Missionário José Olimpio Gladson Cameli 
Rebecca Garcia (Licenciado) José Otávio Germano 

DEM  

Major Fábio 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Mendonça Prado 1 vaga 

PR  
Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 
Paulo Freire 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 
PSC  

Antônia Lúcia Leonardo Gadelha 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá 2 vagas 
Moreira Mendes 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do 

PSDB
  

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA, COM ÔNUS PARA ESTA CASA, 

OBJETIVANDO VISITAR A REGIÃO SERRANA DO RIO DE 
JANEIRO, PARA AVERIGUAR OS DANOS SOCIAIS, 

AMBIENTAIS E ECONÔMICOS, DECORRENTES DAS 
ENCHENTES, INUNDAÇÕES E DESMORONAMENTOS, BEM 
COMO VERIFICAR AS PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO 
TOMADAS NO SENTINDO DE ATENDER AS POPULAÇÕES 

AFETADAS 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva 
 

Luiz Sérgio 
 

PMDB  
Celso Jacob 

 
Fernando Jordão 

 
Washington Reis 

 
PSDB  

Otavio Leite 
 

PSD  
Dr. Paulo César 

 
PP  

Jerônimo Goergen 
 

Simão Sessim 
 

PR  
Anthony Garotinho 

 
Manuel Rosa Neca 

 
Paulo Feijó 

 
Zoinho 

 
PSC  

Deley 
 

Hugo Leal 
 

PV  
Alfredo Sirkis 

 
Eurico Júnior 

 
Sarney Filho 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

PRTB  
Aureo 

 
 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 
Titulares Suplentes 

PMDB  
Washington Reis 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PDT  
Miro Teixeira 

 
PTB  

Walney Rocha 
 

 
Secretário(a): - 

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

PSD  



Ricardo Izar 
 

Roberto Santiago 
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A 

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 
DE DEPENDENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB) 
Relator: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Janete Rocha Pietá 3 vagas 
Reginaldo Lopes 

 
Weliton Prado 

 
PMDB  

Edinho Araújo Darcísio Perondi 
Gabriel Chalita Hugo Motta 
Osmar Terra Wilson Filho 

PSDB  
João Campos Cesar Colnago 
Mara Gabrilli 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César Fábio Faria 
Geraldo Thadeu Guilherme Campos 

PP  
Aline Corrêa Beto Mansur 
Missionário José Olimpio Paulo Maluf 

PR  
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Givaldo Carimbão Keiko Ota 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 

PDT  
Salvador Zimbaldi 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PSOL  
Ivan Valente 1 vaga 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-62 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSDB  
Otavio Leite 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

DEM  
Rodrigo Maia 

 
PDT  

Miro Teixeira 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Arolde de Oliveira 
 

Liliam Sá 
 

PSB  
Glauber Braga 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  
Filipe Pereira (Licenciado) 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro 
 

PMDB  
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

João Campos 
 

PTB  
José Augusto Maia 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

 
Secretário(a): Francisco Diniz 



Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A LUTA DA 
COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ, DO MATO 

GROSSO DO SUL, PARA PERMANECER ÀS MARGENS DO 
RIO HOVY, PRÓXIMO AO TERRITÓRIO TRADICIONAL 

PYELITO KUE/MBARAKAY 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PMDB  
Danilo Forte 

 
Geraldo Resende 

 
PSDB  

Ricardo Tripoli 
 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PPS  
Arnaldo Jordy 

 
PV  

Penna 
 

Sarney Filho 
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES E 
MEDIDAS QUE POSSAM ENVOLVER A EMPRESA ANGLO 

FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, O ESTADO DO 
AMAPÁ E UNIÃO FEDERAL, PARA RECONSTRUÇÃO DO 

PORTO DE MINÉRIO DA ICOMI E DEMAIS DANOS ORIUNDOS 
DO GRAVE ACIDENTE OCORRIDO NO ESTADO DO AMAPÁ, 

EM 28/03/2013, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Coordenador: Fátima Pelaes (PMDB) 
Relator: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo 
 

PMDB  
Fátima Pelaes 

 
Giroto 

 
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Luiz Carlos 
 

PR  
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PDT  
Sebastião Bala Rocha 

 
PCdoB  

Evandro Milhomen 
 

 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS 

DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA 
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO 

ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Coordenador: Wellington Fagundes (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano 
 

Weliton Prado 
 

PMDB  
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Eduardo Gomes (Licenciado) 
 

João Campos 
 

Nilson Leitão 
 

PSD  
Carlos Souza 

 
Liliam Sá 

 
PR  

Henrique Oliveira 
 

Wellington Fagundes 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PV  

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a):  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A 

APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE 
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E 

OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA 
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. 

Coordenador: Paulo Pimenta (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Jorge Bittar 
 

Paulo Pimenta 
 

Pedro Uczai 
 

Ronaldo Zulke 
 

PMDB  
Elcione Barbalho 

 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

Nelson Marchezan Junior 
 

Otavio Leite 
 

PSD  
Armando Vergílio 

 
Danrlei de Deus Hinterholz 

 
Junji Abe 

 
PP  

Jerônimo Goergen 
 

Luis Carlos Heinze 
 

DEM  
Augusto Coutinho 

 
PV  

Eurico Júnior 
 

Roberto de Lucena 
 



 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Fernando Torres 
 

PR  
Paulo Feijó 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA 
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS 

DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANI-
KAIOWÁ. 

Coordenador: Padre Ton (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Biffi 
 

Domingos Dutra 
 

Erika Kokay 
 

Padre Ton 
 

 
Secretário(a):  

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 
José Mentor Carlos Zarattini 
1 vaga Jilmar Tatto (Licenciado) 

PMDB  
Carlos Bezerra Edinho Bez 
Fátima Pelaes Leonardo Quintão 
Mauro Benevides 1 vaga 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 
1 vaga Marcus Pestana 

PP  
Esperidião Amin Roberto Balestra 

DEM  
Mendonça Filho 1 vaga 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Valtenir Pereira Sandra Rosado 

PDT  
Miro Teixeira Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Sarney Filho Arnaldo Jardim 

PTB  
Josué Bengtson José Augusto Maia 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A 
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Rubens Otoni 

 
PMDB  

Marcelo Castro 
 

PSDB  
Marcus Pestana 

 
DEM  

Ronaldo Caiado 
 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
Eduardo Gomes (Licenciado) 

 
PSD  

Ademir Camilo 
 

Arolde de Oliveira 
 

Eduardo Sciarra 
 

Guilherme Campos 
 

Paulo Magalhães 
 

Roberto Santiago 
 

PSB  
Júlio Delgado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva 
 

PTB  
Jorge Corte Real 

 
PCdoB  

Assis Melo 
 



 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 
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